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 VD Märta Lewander Xu har ordet 

Metoden som används idag för att säkerställa kvaliteten i gas-
packade livsmedel innebär negativ miljöpåverkan i form av kas-
sation av förpackningar samt stora kostnader pga ompackning 
och manuellt arbete. Metoden är förstörande, dvs. kvalitetskon-
trollerade förpackningar kan inte gå ut till kund, dessutom är 
endast stickprovstester möjliga. Industrin har länge efterfrågat 
en bättre metod, helst automatisk och med en 100-procentig 
kvalitetssäkring. Den teknik, som jag under min forskningstid var 
med att ta fram, har visat sig vara en idealisk lösning för det-
ta ändamål. Gasporox har vidareutvecklat och industrialiserat 
tekniken och säljer den idag både i form av sensorer och som 
kompletta mätinstrument. 

Gasporox huvudprodukt är laserbaserade sensorer för kvali-
tetssäkring. Genom att lysa igenom förpackningen med laserljus 
kan gasen inuti förpackningen mätas helt oförstörande. Mät-
ningen sker direkt på produktionslinjen. Producenten får direkt 
svar på enskilda avvikelser när processförändringar sker och kan 
därmed säkerställa en komplett kvalitetskontroll. Kundvärdet 
med lasertekniken är övertygande. Producenterna kan förbätt-
ra sin produktivitet och leverera säkrare livsmedel, som i sin tur 
minskar miljöpåverkan. 

Gasporox har valt att fokusera på att leverera sensorer för vidare 
integrering i inspektionssystem för förpackningslinjer, i form av 
OEM-avtal. Affärsmodellen gör det möjligt för oss att fokusera 
på det som vi är bäst på, vilket är lasersensorerna och att arbeta 
med och mot de stora och ledande aktörerna inom olika för-
packningssegment. Dessa aktörer integrerar våra sensorer i sina 
linjer och förser producenterna med en helhetslösning i form av 
en förpackningslinje med inbyggd kvalitetskontroll. Med denna 
affärsmodell anser vi att Gasporox bäst kan nå större volymer, 
samtidigt som vi kan fokusera på att expandera tillämpningarna 
mot flera olika förpackningstyper och användningsområden. 

Att gå ifrån forskning till en kommersiell produkt som nyttjas 
är en utmanande resa. Gasporox har valt en tydlig strategi ge-
nom att tidigt alliera sig med starka strategiska affärspartners, 
Norsk Elektro Optikk och Å&R Carton. 

Norsk Elektro Optikk har redan en liknande kommersialiserad 
teknik för andra industrier och är därför en ideal partner för 
Gasporox. Genom exklusiva rättigheter får Gasporox möjlighet 
att anpassa samt vidareutveckla en befintlig tekniskt avancerad 
plattform för att skapa nya produkter för vår marknad. Genom 
egna patenträttigheter i tillägg har vi skydd för att nyttja just 
denna teknik i vår marknad.

Affärspartnern Å&R Carton har god marknadskännedom och 
förståelsen för vikten av en teknik som vår. Vi arbetar nu till-
sammans för att leverera bra lösningar av vår teknik för deras 
marknadssegment. Vi har sedan våren även flyttat till deras in-
dustriområde för att förenkla samarbete samtidigt som vi då 
är lokaliserade i en internationellt ledande förpackningsmiljö. 
I dessa lokaler har vi även möjligheter att producera mindre 
serier, samt utveckla och tillverka prototyper. 

Sedan Gasporox påbörjade sin verksamhet 2011 (efter att ha 
legat som ett vilande bolag hållande Gasporox patenträttigheter 
i 6 år) har fokus legat på att få tekniken redo för marknaden. Det 
innebär att vi tagit tekniken från laboratoriemiljö till högintensi-
va industriella tester i fabriker med helt andra krav på hastighet, 
robusthet, repeterbarhet m.m. Marknadsetablering är påbörjad. 
Vi har nått en nivå där tekniken är erkänd, försäljningen är på-
börjad och där det samtidigt finns en stor efterfrågan från mark-
naden. Nu är  vi är redo att accelerera.

Vägen framåt är tydlig ur ett tekniskt och ett kommersiellt per-
spektiv. För att lyckas krävs injektion av kapital. Emissionslikviden 
kommer att användas till att stärka marknadsteamet, öka försälj-
ningsaktiviteter samt tillämpningsområden. 

Att få ut dessa produkter till kunderna och skapa ett värde för 
dem är en drivkraft för mig. Först då gör forskningen nytta och 
skapar värde. Jag ser fram emot att fortsätta denna resa tillsam-
mans med mitt team. Vi har ett positivt momentum framåt och 
är redo att ta Gasporox ut i världen. 

Välkommen som aktieägare  
i GASPOROX AB!

Lund den 1 september 2016

Märta Lewander Xu  
Verkställande direktör  

VD

Märta Lewander Xu
Doktor i fysik med avhandling om Gasporox teknik med inrikt-
ning på förpackningsanalys och medicinsk diagnostik. Utbild-
ning civilingenjör i Teknisk Fysik samt lärarexamen. Tidigare CTO 
för Gasporox och VD sedan jan 2015.

Styrelsen

Tore Gimse (ordf) – VD Norsk Elektro Optikk AS
Yngve Finkenhavn – Ekonomichef Norsk Elektro Optikk AS 
Masoud Khayyami – Entreprenör, VD SpectraCure AB
Per Nyström  – Direktör ÅR Packaging Group AB
Annika Olsson – Professor vid Lunds Universitet i förpackningslogistik
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Gasporox i korthet

Gasporox är ett Lundabaserat bolag, med rötter från universite-
tet, som förser förpackningsindustrin med lasersensorer för kva-
litetskontroll av gas i förpackningar. Bolaget använder sig av en 
världsunik och patenterad laserteknologi. Produkterna som Gas-
porox erbjuder möjliggör oförstörande kvalitetskontroll av gas-
packade förpackningar direkt på produktionslinjen av livsmedel, 
läkemedel eller drycker. Kunderna är både producenterna samt 
deras linjeleverantörer. 

Tekniken är mångfasetterad och fler applikationsområden 
än förpackningsanalys är möjliga i framtiden. Idag utvecklas en 
metod för lungmätning av för tidigt födda barn genom dotter-
bolaget GPX Medical. 

Sedan 2011 har Gasporox med utgångspunkt i Norsk Elektro 
Optikks teknologi för gasmätningar i industriella processer tagit 
fram metoder och patent för att mäta gaser i förpackningar.  Dels 
har bolaget och dess ägare själv finansierat utvecklingen, dels 
har arbetet gjorts inom EU-finansierade projekt som Gasporox 
har lyckats etablera men även genom betalda kunduppdrag. 

Den kommersiella försäljningen påbörjades 2012 och Bo-
lagets affärsmodell är att etablera OEM-avtal med nyckelaktörer 
inom de globalt största förpackningsområdena.  

Bolaget har idag 10 anställda samt CFO på konsultbasis.

Marknad 
Idag levereras en stor del av färska och förädlade livsmedel 
samt läkemedel i skyddande förpackningar med modifierad gas 
(MAP). Denna naturliga metod är idag gängse i syfte att förlänga 
hållbarheten på produkterna. Exempel på produkter som har 
skyddande förpackningar med modifierad gas är skivad ost, kött, 
färsk pasta, skuren sallad etc.

Antalet MAP-förpackningar för livsmedel uppskattas av PIRA 
2014 och MarketsandMarkets 2015 till 200 miljarder och denna 
marknad växer mellan 2-7 % årligen beroende på förpacknings-
segment. Det finns uppskattningsvis 100 000 förpacknings-
linjer i dag, och varje år introduceras 10 000 nya sorters MAP 
förpackningar och flera 1000-tals produktionslinjer. 

Vidare tillkommer MAP-marknaden för läkemedelsförpackningar 
som år 2012 uppskattades av Visiongain 2012 till  ca. 9 miljarder 
SEK (1,1 miljard USD). Även om denna marknad är betydligt min-
dre än livsmedel är kvalitets- och certifieringskraven större, så här 
är lönsamheten och potentialen stor.

I tillägg kommer marknaden för stickprov och laboratorieverk-
samhet, som grovt sett definieras av antalet förpackningsfabriker 
runt om i världen.

Gasporox har valt att geografiskt fokusera på huvudmarkna-
derna Europa, USA och Japan. Detta då Europa och USA är stora 
aktörer inom MAP och Japan ligger i framkant när det kommer 
till förpackningsteknologin.  Den ökande medelklassen i t.ex. 
Brasil, Indien och Kina förväntas ge ytterligare ökad efterfrågan 
till Gasporox produkter. Bolagets långsiktiga mål är att årligen 
installeras i 10-20 % av de nyinstallerade linjerna.

Produkter 
Gasporox expertis och Norsk Elektro Optikks gas-sensorer har 
kombinerats till en unik och patenterad teknologi som Gasporox 
erbjuder marknaden i tre grupper:  sensorer, mätinstrument 
samt konsultverksamhet.

För integration i nya och befintliga förpackningslinjer har 
Gasporox idag fem olika OEM-sensorer för olika förpacknings-
 tillämpningar. Sensorerna integreras av kunden, linje- eller 
inspektionssystem-tillverkare, till ett komplett system och säljs 
därefter till producenterna, dvs. fabrikerna. 

För stickprov- och laboratoriemarknaden erbjuder Gasporox 
mätinstument via sin GPX-serie. Denna produkt möjliggör oför-
störande stickprovskontroll eller tidsstudier för t.ex. laboratorie-
studier.

För att bistå förpackningsindustrin med att introducera oförstö-
rande kvalitetskontroll in-line erbjuder Gasporox tjänster och ut-
vecklingsprojekt för att anpassa produkterna till nya förpackning-
ar, eller för att ta fram och integrera nya sensorer. Gasporox har en 
standardsensor som grunderbjudande och anpassar denna efter 
kundens behov.  

gasporox.se



Varför investera i Gasporox?

 • Behovet av automatiserad och oförstörande kvalitetskontroll av förpackningar inom livsmedel och 
läkemedel med skyddande atmosfär är stort. I dag är det ett omfattande svinn och höga kostnader i 
samband med manuella stickprov, vilket Gasporox har lösningen på.

 • Marknaden är stor och växande. Gasporox sensorer kan installeras på uppskattningsvis 100 000 befintliga 
linjer och 5-10 000 nya förpackningslinjer varje år. För en linje levererar Gasporox typiskt två sensorer.

 • Gasporox teknik och unika produkter möjliggör en 100-procentig kvalitetskontroll av gasen i förseglade 
förpackningar, liksom obegränsade tidsstudier av enskilda produkter. Till skillnad från konkurrenters 
teknik är den användbar för en lång rad olika förpackningar, både transparenta och icke-transparenta.

 • Gasporox affärsmodell med kundanpassade projekt och OEM-försäljning av Bolagets sensorer ger 
effektivt försäljning och långsiktiga intäkter.

 • Dedikerat och kompetent team. Teamet är byggt kring en stark, fokuserad och engagerad VD. Styrelsen 
har stor erfarenhet inom entreprenörskap, industrialisering och förpackningsindustrin. Utöver detta har 
Bolaget en erfaren Advisory board med starka namn från den vetenskapliga akademin.

 • Partnerna Norsk Elektro Optikk (NEO) och ÅR Carton är strategisk viktiga ägare i Bolaget. NEO är 
världsledande leverantör för laserbaserade gassensorer till processindustrin och har producerat och 
levererat mer än 10 000 sensorer de senaste 20 åren. ÅR Carton är ett ledande förpackningsbolag i 
Europa som levererar både förpackningsmaterial och förpackningslinjer vilket gör dem till en idealisk 
samarbetspartner.

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare.

Teckningstid: 12 september – 23 september 2016

Teckningskurs: 9 kronor per aktie. Courtage utgår ej

Teckningspost: 600 aktier (5 400 kr)

Nyemitterade aktier: 1 700 000 st

Värdering pre-money: 25 844 652 kr

Emissionsbelopp: 15 300 000 kr

Garanti och teckningsförbindelse: 15 300 000 kr varav 5 000 000 kr i teckningsförbindelser och 
10 300 000 kr i garanti

Handel i aktien: Gasporox planerar att noteras på Nasdaq First North. 
Preliminär första handelsdag är den 25 oktober 2016.

Handelsbeteckning: GPX

Motiv till emissionen
För att nå sina mål genomför Gasporox nu en nyemission på 15,3 MSEK. Emissionslikviden ska användas till att förstärka teamet 
med nyanställningar inom försäljning, ökat marknadsfokus och försäljning av flera produktanpassningsprojekt.

gasporox.se
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Anmälningssedel för teckning av aktier i Gasporox AB

Teckningstid: Teckningskurs: Tilldelning och betalning:

12 – 23 september 2016 kl. 15:00 9 kronor (SEK) per aktie. Minsta 
teckningspost är 600 aktier.

Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av  
avräkningsnota som skickas till nedan ifylld adress.

Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen bedömning av effek-
ten av dessa risker genom att ta del av all tillgänglig information utgiven i samband med detta erbjudande. 

1. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av följande antal aktier i Gasporox AB till en kurs om 9 SEK per aktie:
(minsta teckningspost är 600 aktier vilket motsvarar 5 400 kr därefter ska teckning ske i jämna poster om 100 aktier)

Antal:  stycken aktier á 9 kr/aktie, motsvarande   kronor (SEK).

2. Fyll i vart tilldelade aktier skall levereras, VP-konto eller depå (ange endast ett alternativ):

VP-konto/ 
Servicekonto

Bank

0 0 0

Depånummer Bank / Förvaltare

Observera att om Ni har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto 
(KF), måste Ni kontrollera med Er bank/förvaltare, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras via den 
bank/förvaltare som för kontot.

3. Fyll i namn och adressuppgifter (VAR GOD TEXTA)

För- och efternamn / Firmanamn: Person- / organisationsnummer:

Postadress: E-postadress:

Postnummer: Ort:

Ort och datum: Telefon dagtid:

Undertecknas av ägare (i förekommande fall behörig firmatecknare eller förmyndare)

Göteborg Corporate Finance AB är finansiell rådgivare åt Gasporox AB i samband med erbjudandet.  
Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut. 

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:

 • Att all information i samband med erbjudandet har tagits del av och accepterats, och att anmälan är bindande,
 • Personuppgifter som lämnas i samband med, eller i övrigt registreras med denna anmälan, behandlas av Aqurat Fondkommission AB för förberedelse och 

administration av uppdraget. Uppgifterna kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar hos 
andra företag som Aqurat Fondkommission AB eller emittenten samarbetar med,

 • Att styrelsen beslutar om tilldelning i emissionen och att tilldelning kan komma att reduceras eller helt utebli, 
 • Att ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan kan komma att lämnas utan beaktande,
 • Att Aqurat Fondkommission AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier i Gasporox AB.

4. Skicka in anmälningssedeln genom ett av nedanstående alternativ: 
Brev Fax E-mail
Aqurat Fondkommission AB 08-684 05 801 info@aqurat.se 
Ärende: Gasporox    (inskannad anmälningssedel)
Box 7461, 
103 92 Stockholm

OM TECKNINGEN AVSER ETT BELOPP SOM ÖVERSTIGER 15 000 EUR SKALL EN KOPIA PÅ GILTIG LEGITIMATIONSHANDLING MEDFÖLJA FÖR ATT ANMÄLAN SKA VARA 
GILTIG. FÖR JURIDISK PERSON SKALL ÄVEN ETT AKTUELLT REGISTERINGSBEVIS SOM STYRKER FIRMATECKNING BIFOGAS.

Hänvisning till investeringsmemorandum
En investering i Gasporox AB innebär en investeringsmöjlighet men också en risk. På grund av omvärldsfaktorer och bolagets affärsriktning kan riskerna vara  
svåra att identifiera och kvantifiera. Denna sammanfattning ska endast ses som en introduktion till erbjudandet. Ett investeringsbeslut ska grundas på  
investeringsmemorandumet i sin helhet. Investeringsmemorandumet finns att ladda ner från www.aqurat.se, www.gasporox.se och www.gcf.se. 

GASPOROX
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Privatpersoner kan teckna online på:
www.aqurat.se



VIKTIG INFORMATION

Aqurat Fondkommission AB (nedan Aqurat) är ett värdepappersbolag som står 
under Finansinspektionens tillsyn. Den huvudsakliga verksamheten är att erbjuda 
administrativa tjänster i samband med diverse bolagshändelser. Den som avser 
sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument som enskilt erbjudande avser 
uppmanas att noga läsa igenom samtlig information som upprättats och utgivits 
i samband med erbjudandet samt nedanstående information. Denna information 
tillhandahålles endast på svenska. Mer information om enskilt erbjudande finns att 
ta del av på www.aqurat.se.

1. Finansiella instrument i enskilt erbjudande har inte och avses inte att registreras 
i något annat land än Sverige. Finansiella instrument kommer således inte att 
erbjudas till försäljning i USA eller Kanada och inbjudan riktar sig inte heller vare sig 
direkt eller indirekt till någon i USA eller Kanada. Denna anmälningssedel får inte 
distribueras till eller i något annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterli-
gare registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (ii) strider mot 
lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.

2. Order enligt undertecknad anmälningssedel ger Aqurat fullmakt att för under-
tecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de 
villkor som gäller för enskilt erbjudande. Ordern omfattas inte av den ångerrätt som 
följer av Distans- och hemförsäljningslagen.

3. Aqurats kunder är kategoriserade som icke professionella kunder enligt lagen om 
värdepappersmarknaden. Vid utförande eller vidarebefordran av order på kundens 
eget initiativ tillhandahåller Aqurat tjänsten utan att göra en bedömning om 
tjänsten är passande för kunden. De risker som följer med en investering i sådana 
finansiella instrument som denna anmälningssedel avser framgår av den informa-
tion som upprättats och utgivits i samband med enskilt erbjudande.

4. Priset för de finansiella instrument som avses i enskilt erbjudande framgår av 
denna anmälningssedels framsida. Skatter, courtage eller andra avgifter som kan 
komma att uppstå påföres eller erlägges inte av Aqurat.

5. Personuppgifter som aktieägaren lämnar i samband med uppdraget eller som i 
övrigt registreras i samband därmed behandlas av Aqurat enligt Personuppgiftsla-
gen (1998:204) för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling 
av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Aqurat eller emittenten 
samarbetar med.

6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för enskilt erbjudande framgår av 
denna anmälningssedels framsida samt av den information som upprättats och 
utgivits i samband med erbjudandet.

7. Aqurat ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthante-
ring i samband med inlämnandet av anmälningssedeln. 

8. Notera att Ni enbart genom undertecknande och ingivande av denna anmäl-
ningssedel inte kommer att bli kund hos Aqurat. Aqurat kommer med andra ord 
bland annat inte att kundkategorisera Er eller att genomföra en passandeprövning 
avseende Er teckning av finansiella instrument i denna emission. 

9. Reklamation mot Aqurats utförande av den order som lämnats till Aqurat genom 
undertecknad anmälningssedel skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan 
rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Aqurat gå 
förlorad. 
10. Eventuella klagomål med anledning av Aqurats hantering av order som lämnats 
till Aqurat genom undertecknad anmälningssedel kan skriftligen ställas till Aqurats 
klagomålsansvarige på den adress, som anges på framsidan av denna anmälnings-
sedel.

11. Vid eventuell tvist med Aqurat kan konsumenter också vända sig till Allmänna 
reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-783 17 00, www.
arn.se. 
12. Aqurat följer svensk lag. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Aqurats er-
hållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig 
domstol.

För mer information hänvisar Aqurat till www.aqurat.se där det bland annat står 
mer om tillvägagångssätt samt definitioner av olika begrepp. 

Aqurat Fondkommission AB
SVARSPOST
Kundnummer 205 143 28
110 07 Stockholm

Frankeras ej
Aqurat

bjuder på portot

Vik här och tejpa ovan!
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http://www.aqurat.se

