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Hög efterfrågan på Gasporox lösning
Industrin efterfrågar automatiserade och oförstörande
kvalitetskontroller med 100-procentig kvalitetssäkring,
något som kan möjliggöras med Gasporox teknik.
Försäljningen sker främst via OEM-avtal till linje-
leverantörer, vilket ger effektiv försäljning och
långsiktiga intäkter.

Stor och växande marknad
Idag kan Gasporox sensorer installeras på ca 100 000
befintliga produktionslinjer, och varje år tillkommer
5 000 till 10 000 nya. En typisk linje behöver 1-2
sensorer, marknadsförutsättningar är därmed goda för
att Gasporox ska kunna växa kraftigt.

Potentiell uppsida 15-30 % vid noteringen
Baserat på tidigare notering av vad som kan anses vara
en alternativinvestering till Gasporox, samt dennes
aktuella värdering, finns en potentiell uppsida i
Gasporox mellan 15-30 % inför noteringen.

Risker främst operativa och finansiella
Planerad expansion innebär stor operativ utmaning och
Gasporox måste växa effektivt. Kassan, med en
förväntad burn rate på ca -1,5 MSEK/kvartal, förväntas
räcka till senare del av 2018 utan tillskjutande medel.
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Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management

Potentiell uppvärdering 
vid notering baserat på 
jämförelse med 
alternativinvestering.

Ökad försäljning och 
förbättrade marginaler. 

Positivt kvartals-
resultat omkring 
årsskiftet 
2018/2019.

Lansering av nya 
produkter, t.ex. GPX1500, 
GPX2000 och sensorer 
med nya tillämpningar.

2020: Klinisk utvärdering av 
GASMAS-tekniken för 
lungmonitorering kan vara klar. 
Efter eventuellt godkännande 
skulle kommersialisering kunna 
inledas.

1.	Efter	fulltecknat	erbjudande.
2.	Detta	är	ingen	exakt	prognos,	utan	en	
illustration	av	potentiell	försäljningsutveckling.
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Gasporox förser förpackningsindustrin med lasersensorer för
kvalitetskontroll av gas i förpackningar. Bolaget använder sig
av en unik och patenterad laserteknologi och produkterna
bolaget erbjuder möjliggör oförstörande kvalitetskontroller
av gaspackade förpackningar direkt på produktionslinjen.
Områdena omfattar livsmedel, dryck eller läkemedel och
kunderna är både producenter, deras linjeleverantörer samt
laboratorier. Tekniken är mångfasetterad och idag utvecklas
även en metod för lungmätning hos prematurt födda barn.
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Gasporox ska noteras på First North (prel. första
handelsdag 25 oktober) och genomför samtidigt en
nyemission som inbringar ca 11,6 MSEK (efter
emissionskostnader) vid full teckning. Likviden ska
användas till att ta större marknadsandelar och öka
försäljningen, något som ska resultera i stark tillväxt
och lönsamhet framgent.

Hög efterfrågan på Gasporox lösning

Dagens metod för att säkerställa kvaliteten i
gaspackade förpackningar resulterar i svinn och
stora kostnader när manuella och förstörande
stickprovskontroller används. Industrin efterfrågar
automatiserade och oförstörande kvalitets-
kontroller med 100-procentig kvalitetssäkring.
Lasersensorerna Gasporox har utvecklat och
erbjuder möjliggör detta, där försäljningen sker
främst via OEM-avtal (se sid. 11 för definition) till
linjeleverantörer, vilket innebär effektiv
försäljning och långsiktiga intäkter.

Stor och växande marknad

Idag finns ca 100 000 befintliga produktlinjer som
Gasporox sensorer kan installeras på, och varje år
tillkommer mellan 5 000 till 10 000 nya
förpackningslinjer. En typisk linje har 1-2 sensorer.
Förutsättningarna är således goda för att Gasporox
ska kunna växa kraftigt.

Allierad med två starka affärspartners

Norsk Elektro Optikk (NEO) är första aktören att
kommersiellt utveckla och sälja gassensorer
baserade på diodlaserspektroskopi, och är idag
världsledande inom området. Gasporox och NEO
har exklusiva teknikavtal och ett nära samarbete,
där NEO är Gasporox huvudsakliga komponent-
leverantör och huvudägare (58 %). Å&R Carton
(ÅR) är ett förpackningsföretag och del av Å&R
Packaging Group som omsätter ca 5,1 mdSEK. ÅR
är delägare i Gasporox (11 %) och Gasporox
arbetar nu för att leverera lösningar till ÅR:s
marknadssegment. Via ÅR kan Gasporox nå ut till
marknaden snabbare.

MAP-marknad för livsmedel värd 11 mdUSD

År 2014 fanns 200 miljarder st. livsmedels-
förpackningar med modifierad gas (MAP) och 2015
värderades MAP-marknaden för livsmedel till ca
11 mdUSD3. Marknaden förväntas årligen växa
med 4,3 % och nå ett värde på nära 14 mdUSD
2020. Redan vid en mindre marknadsandel kan
alltså Gasporox få betydande intäkter.

MAP-marknad för läkemedelsförpackningar värd 1,1
mdUSD

Gasporox teknologi kan även tillämpas för
läkemedelsförpackningar där MAP-marknaden
värderades till ca 1,1 mdUSD 2012. Även fast
marknadsstorleken är mindre jämfört med livsmedel,
ställer branschen höga kvalitets- och certifieringskrav
vilket gör det till en intressant marknad med god
lönsamhetspotential för Gasporox.

Värdeskapande på sikt inom medicinsk diagnostik

GPX Medical (helägt dotterbolag till Gasporox)
utvecklar GASMAS-tekniken för medicinsk tillämpning,
där potential finns inom bl.a. lungmonitorering hos
prematurt födda barn. Marknaden är neonatologi-
kliniker, vilka det finns ca 3000 av i västvärlden och
uppskattningsvis behöver varje klinik minst en enhet
per patientplats. Försäljningspriset uppskattas till ca
50 000 Euro/enhet vilket baserat på antal kliniker
innebär en försäljningspotential på ca 150 MEURO.
Projektet Neo-Lung syftar till att ta fram en första
prototyp till 2018, för att sedan genomföra klinisk
utvärdering som kan vara klar 2020.

Potentiell uppsida på 15-30 % vid notering

Inför notering kan Gasporox jämföras med IVISYS som
noterades på First North 2015. Båda bolagen
tillhandahåller teknik för kvalitetskontroller på
produktionslinjer. Om än skillnad i exakt teknik och
tillämpningsområde finns likheter i affärsmodellen,
marknadens storlek och tillväxt samt aktuell
omsättning. Resultatmässigt (EBITDA) är Gasporox
starkare som en följd av lägre kostnader. Med hänsyn
till IVISYS Market Cap (MC) och Enterprise Value (EV)
inför noteringen 2015, samt aktuellt MC värderas
IVISYS högre dels historiskt dels idag jämfört med
Gasporox. Detta trots att Gasporox med redan starka
partners kan argumenteras för att ha bättre
marknadstillgänglighet. Inför noteringen av Gasporox
finns en potentiell uppsida på ca 15-30 % (se sid. 10).

Risker bedöms främst vara operativa och finansiella

Gasporox ska expandera och har högt satta finansiella
mål vilket innebär stor operativ utmaning. Om bolaget
underpresterar eller inte lyckas växa tillräckligt
effektivt, kan det resultera i lägre eller utebliven
lönsamhet. Pågående nyemission förväntas finansiera
verksamheten till senare del av 2018, utan
tillskjutande medel. Vid fortsatt utebliven lönsamhet
skulle det kunna innebära behov av lån eller
ytterligare nyemission. Burn rate förväntas uppgå till
ca -1,5 MSEK/kvartal, något en investerare måste
bevaka framöver.

Investment Thesis

3.	I	värdet	ingår	MAP-gas,	MAP-material	
och	MAP-maskiner,	där	sistnämnda	utgör	
en	tredjedel	av	MAP-marknaden.
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Gasporox är verksamma inom två affärsområden:

Huvudfokus är förpackningsmätningar samtidigt
som området medicinsk diagnostik utvecklas via
GPX Medical, ett helägt dotterbolag till Gasporox.

Förpackningsmätningar

Med en unik och patenterad teknologi inom
laserspektroskopi erbjuder Gasporox produkter för
kvalitetskontroll av förpackningar inom livsmedel,
dryck och läkemedel. Stor del av färska och
förädlade livsmedel samt läkemedel levereras i
skyddande förpackningar med modifierad gas
(MAP), vars syfte är att förlänga hållbarheten.
Produkter packas i en skyddande atmosfär, vilket
innebär en gasblandning skild från vanlig luft, t.ex.
kan mängden syre reduceras och koldioxid
tillsätts. Korrekt gasnivå är avgörande för att
säkerställa önskad effekt med gaspackningen och
korrekt hållbarhet hos produkten. Kvalitetstester
av MAP-förpackningar görs normalt med
förstörande, manuella stickprovskontroller, vilka
sker i intervaller om 5 – 60 min med ett antal
testade produkter varje gång och vid uppstart
samt produktutbyte. Detta leder till stora
operatörskostnader i form av svinn, personal och
ompackning. Industrin efterfrågar en komplett,
icke-förstörande och automatiserad kvalitets-
kontroll. Den patenterade tekniken Gasporox
utvecklat och erbjuder möjliggör detta. Laserljus
sänds genom förpackningen och ljusabsorptionen
mäts och man kan säkerställa att rätt
gasblandning finns i förpackningen. Möjligheten
att snabbt och oförstörande kunna studera
gasinnehåll ger fördelar som:

För producenten innebär det minskade kostnader
relaterade till manuella stickprovskontroller,
samtidigt som en 100-procentig kvalitetsnivå kan
säkerställas.

Medicinsk diagnostik

GPX Medical utvecklar tekniken GASMAS för medicinsk
tillämpning. Potential finns för flera områden, bl.a.
lungmonitorering hos prematurt födda barn. Idag drivs
projektet Neo-Lung som syftar till att ta fram en första
prototyp 2018 som ska utvärderas klinisk, vilket skulle
kunna vara färdigt 2020. Efter eventuellt
godkännande skulle kommersialisering kunna inledas.

Affärsmodell

Gasporox säljer sensorer till linjeleverantörer eller
tillverkare av automatiserade inspektionssystem.
Sensorerna integreras med inspektionssystem som
sedan säljs till packande producenter av livsmedel,
dryck eller läkemedel.

Sensorerna utgår från en flexibel standardplattform
som anpassas efter gas, form på förpackningen och
förpackningsmaterial. Efter anpassningen ingås ett
OEM-avtal med systemintegratören, vilket även kan
omfatta service av produkterna och plan för utökning
av applikationsområdet för kunden.

Som instegsmodell erbjuder Gasporox även
producenter mätinstrument, vilka kan användas vid
stickprovskontroller på produktionslinjen och
laboratorieanalyser. Producenter kan då utvärdera
tekniken jämfört med dagens lösning och få en
uppfattning om möjligheten att mäta in-line. Dessa
mätinstrument fungerar även som en sorts pre-sales
mot producenten. Gasporox erbjuder även special-
anpassning av GPX-serien (se sid. 6), mätuppdrag och
andra utvecklings- eller konsultuppdrag.

Två strategiskt viktiga affärspartners

Norsk Elektro Optikk (NEO) har en liknande och redan
kommersialiserad teknik för andra industrier och är
huvudägare i Gasporox med 58 %. Med utgångspunkt i
NEO:s teknikplattform har Gasporox utvecklat metoder
för att mäta gaser i förpackningar. Genom egen IP
(dvs. patenträttigheter) i tillägg har Gasporox skydd att
nyttja denna teknik i deras egna marknad. Å&R Carton
(ÅR) är ett ledande förpackningsbolag i Europa, som
levererar förpackningsmaterial och förpackningslinjer
vilket gör dem till en idealisk partner. Gasporox och
ÅR arbetar nu tillsammans för att leverera bra tekniska
lösningar till ÅR:s marknadssegment.

Company Description

Förpackningsmätningar Medicinsk diagnostik

Gasporox System-
integratör Producent

Gaskontroller	kan	göras	automatiskt	
och	direkt	på	produktionslinjen

Kvalitetssäkrade	förpackningar	kan	
säljas	till	slutanvändaren

Samma	oförstörda	förpackning	kan	
studeras	över	tid
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Gasporox erbjuder följande produkter och tjänster:

OEM-sensorer

Gasporox har idag fem olika OEM-sensorer för
olika förpackningstillämpningar. Sensorerna säljs
till en systemintegratör som integrerar dessa till
ett komplett system, t.ex. ett in-line-system, och
därefter erbjuder dessa till marknaden. Sensorerna
är av standardmodell som sedan anpassas efter
behov, t.ex. anpassning för gastyper (H20, CO2,
O2), förpackningsmaterial, förpackningstyp och
gränssnitt.

GAS PI1

Lanserades 2012 och är ett laboratoriesystem som
kan mäta O2 och H2O. Systemet klarar extremt
låga ljusnivåer och kan därmed användas på
förpackningsmaterial som släpper in liten mängd
ljus, t.ex. chipspåsar och kartonglaminat.

GPX1000

Lanserades 2014 och är ett fristående benchtop-
system för manuell oförstörande mätning av O2.
Systemet kan användas för t.ex. stickprovskontroller
vid förpackningslinjen eller för laboratorieanalys.
Mätningen görs i en reflektionsgeometri, dvs. ljuset
går genom förpackningsmaterialet, studsar mot botten
och reflekteras tillbaka. GPX1000 kan även roteras
vilket möjliggör mätningar av de förpackningar som
kräver upprätt position. Systemet lämpar sig för t.ex.
tråg, påsar och vätskepåsar som bag-in-box-viner.

Kommande system

GPX1500

Är en version av GPX1000 där mätgeometrin är
annorlunda. GPX1500 kan användas för gastyperna
O2, CO2 eller H2O och systemet är lämpligt för helt
transparenta förpackningar som tråg och påsar.
GPX1500 är inte lanserad än.

GPX2000

Är en version av GPX1500 som kan mäta båda gaserna
O2 och CO2. Även GPX2000 lämpar sig för helt
transparenta förpackningar som tråg och påsar.
GPX2000 är inte lanserad än.

Tillverkningen och produktion sker idag hos Gasporox

Gasporox tillverkar själva sina produkter och inköp,
montering och sluttester görs in-house. Partnern NEO
levererar plattformen till lasersensorn, t.ex.
laserhållare och elektronikkort. Mekaniken levereras
av lokala leverantörer. Idag kan Gasporox producera
mindre serier in-house och ambitionen är att
produktionskapaciteten ska öka i takt med ökad
orderingång. Framöver kan outsourcing eller
produktion hos t.ex. konsultbolag eller NEO bli
aktuellt. Vid oförutsedd stor efterfrågan finns idag
redan möjlighet att outsourca produktion till NEO.

Product & Manufactoring

• Mätinstrument, dvs. fristående enheter som
används för manuella mätningar (GAS PI1
och GPX-serien).

• Servicetjänster som utveckling, utredning,
mätuppdrag och kundanpassning.

• Sensorer för vidare integrering i system för
automatiska kontroller (OEM-sensorer).
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Gasporox fokuserar på Europa, USA och Japan

Motiveringen till varför Gasporox valt att fokusera
på dessa huvudmarknader är då Europa och USA är
stora aktörer inom MAP och Japan har historiskt
legat i framkant inom förpackningsteknologi.

200 miljarder MAP-förpackningar för livsmedel

PIRA uppskattade 2014 antalet MAP-förpackningar
för livsmedel till 200 miljarder st. med en årlig
marknadstillväxt mellan 2-7 %, beroende på
förpackningssegment. Gasporox riktar sig således
till en stor marknad med stark tillväxt.

MAP-marknaden för livsmedel värd 11 mdUSD

År 2015 uppskattades värdet av MAP-marknaden
till 11 mdUSD med en årlig tillväxt på 4,3 %
mellan 2015-2020. Om Gasporox når endast en
mindre del av marknaden, innebär detta ändå
betydande intäkter.

Flera drivkrafter till MAP-teknikens tillväxt

Skälen till MAP-teknikens starka tillväxt är många.
Idag efterfrågar konsumenter produkter med bl.a.
hög säkerhet och kvalitet. Dessutom ska
produkterna ha lång hållbarhet, något även
producenter ser fördelar av i form av mindre svinn,
större produktionsvolymer och att produkter kan
transporteras längre. Inom livsmedel är
fördelningen följande för MAP-förpackningar:

MAP-marknaden för läkemedelsförpackningar värd 1,1
mdUSD

MAP-marknaden för läkemedelsförpackningar upp-
skattades 2012 till ett värde på 1,1 mdUSD. Denna
marknad är mindre jämfört med livsmedel men mer
reglerad och kvalitet- samt certifieringskraven är
höga, vilket innebär god lönsamhetspotential.

Stort antal produktionslinjer

Idag finns ca 50 000 – 100 000 MAP-linjer (inklusive
kolsyrad dryck och vin) och årligen introduceras ca
5000– 10 000 nya linjer. Då varje gas som mäts kräver
en gassensor, har en typisk produktionslinje 1-2
sensorer. Förutsättningarna är därmed goda för att
Gasporox ska kunna växa kraftigt.

Gasporox huvudmarknad är in-line testning

Marknaden för kvalitetstester av MAP-förpackningar
kan delas in i tre segment:

I förpackningslaboratorier görs mätningar över tid
eller för olika förutsättningar, t.ex. gasnivå, temperatur
och material. Marknaden för laboratoriesystem
uppskattas i världen till 200-1000 aktörer. Vid at-line-
tester görs mätningar av operatörer i fabriken som
plockar upp och manuellt kontrollerar förpackningens
gasnivå med ett mätinstrument kopplad med slang
och nål som sticks genom förpackningen. Marknaden
uppskattas till 10 000 fabriker i världen. In-line-tester
är Gasporox huvudsegment där sensorer placeras
direkt på produktionslinjen och mätningar kan göras
automatiskt samt oförstörande.

Marknadspotential inom medicinsk diagnostik

Marknaden för GASMAS-lungsystem är neonatologi-
klinker, vilka i västvärlden uppskattas till ca 3 000 st.
Vidare uppskattas varje klinik behöva minst en enhet
per patientplats. En s.k. bed-side-monitor förväntas
kunna säljas för uppskattningsvis 50 000 Euro med en
hög marginal.

Market
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Vid fulltecknad nyemission (efter emissions-
kostnader) och med senast redovisad kassa,
värderas Gasporox till MC 41,1 MSEK och EV 28,9
MSEK inför noteringen.

För helåret 2015 omsatte bolaget 1,2 MSEK och
har under H1 2016 omsatt ca 0,5 MSEK, vilket är
likt H1 2015 (0,7). Då Gasporox är i inledningen av
sin expansion kan det vara rimligt att anta att
försäljningen ökar kraftigt.

Följande värdering utgår från en på årsbasis i snitt
fördubblad omsättning från 2016 till 2020, för att
då nå en omsättning över 30 MSEK. Detta är inget
Gasporox uttalat, men om den operativa
verksamheten förvaltas väl samt med hänsyn till
marknaden, t.ex. antalet tillkommande
produktionslinjer per år, bedöms det av AG som
möjligt. Dessutom kan samarbetet med både NEO
och ÅR fungera som dörröppnare och verifiering
av Gasporox erbjudande till kunderna, vilket kan
vara en bidragande faktor till en kraftig
försäljningstillväxt framgent.

För att få en uppfattning om vad värdet är idag på
den potentiella försäljningen görs en nuvärdes-
beräkning. I scenariot är det tydligt att Gasporox
måste växa kraftigt och den operativa utmaningen
i detta är stor. Då scenariot även sträcker sig flera
år framåt finns en stor tidsrisk. Sammantaget
resulterar detta i en hög risknivå, varför en
investerare bör ha ett högt avkastningskrav. Därför
tillämpas en hög diskonteringsränta på 20 %. Vid
vald diskonteringsränta summerar nuvärdet av
framtida omsättning i ovan potentiella
försäljningsscenario till ca 32,5 MSEK.

Med hänsyn till beräknat EV skulle det motsvara
en EV/S-multipel på 0,89, vilket anses vara en låg
värdering inför noteringen.

Potentiell uppsida på 15 - 30 % inför noteringen

En investering i Gasporox kan jämföras med andra
alternativinvesteringar. För att kunna jämföras bör
följande kriterier uppfyllas:

ü Tillhandahåller automatiska kvalitetskontroller

ü Liknande affärsmodell

ü Liknande marknadsstorlek och tillväxt

ü Liknande omsättning och resultat

Bolaget IVISYS, noterat på First North, kan
argumenteras för att uppfylla kriterierna. IVISYS
utvecklar och säljer automatiska kvalitets-
kontrollsystem riktat mot både långa och korta
produktionsserier. Bolaget levererar en helhetslösning
med kameror, hårdvara och mjukvara, där produkter
med bildbehandlingsteknik kan kontrolleras direkt på
produktionslinjen. Även fast tekniken och exakt
tillämpningsområde skiljer sig mot Gasporox, är
konceptet liknande. IVISYS adresserbara marknad
beräknas växa årligen med 9 %, för att nå ca 10
mdSEK 2020, vilket är i likhet med Gasporox. Gällande
finansiell prestation senaste 1,5 året har Gasporox
levererat en omsättning i linje med IVISYS, men
samtidigt ett bättre EBITDA till följd av lägre
kostnader.

När IVISYS noteras under 2015 var värderingen MC
47,2 MSEK och EV 34,2 MSEK. Det kan jämföras med
Gasporox inför stundande notering på First North.

Om Gasporox åtminstone ska handlas i likhet med
IVISYS historiska värdering, finns en kortsiktig uppsida
mellan 15-18 % inför noteringen.

Idag värderas IVISYS till omkring MC 53 MSEK.
Samtidigt har Gasporox redan två starka partners och
kan argumenteras för att ha bättre
marknadstillgänglighet. Med dessa förutsättningar,
och om man kan anse att Gasporox minst bör värderas
i linje med IVISYS idag, finns potentiell uppsida till ca
30 %.

Valuation

Bolag MC	inför	notering EV	inför	notering
Gasporox 41,1				 28,9				
IVISYS 47,2				 34,2				
Uppsida 15 % 18	%

(MSEK) IVISYS Gasporox
Omsättning	2015 1,2 1,2
EBITDA	2015 -7,1 -2,0
Omsättning	H1	2016 0,2 0,5
EBITDA	H1	2016 -4,7 -0,7

4.	Detta	är	ingen	exakt	prognos,	utan	en	
illustration	av	potentiell	försäljningsutveckling.
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Bull

I ett bull-scenario växer Gasporox i en högre takt.
Drivkraften bakom detta är att både lanserade och
ännu ej lanserade produkter, t.ex. nya versioner av
GPX-serien och OEM-sensorer med nya
tillämpningar, efterfrågas i allt högre grad. En
kraftig försäljningstillväxt kan bli möjlig genom en
förstärkt säljorganisation och att Gasporox lyckas
dra nytta av t.ex. NEO:s och ÅR:s nätverk. I ett bull-
scenario skulle Gasporox kunna överträffa 1-2 nya
OEM-avtal per år under närmaste tre till fem åren
och, även fast stor operativ utmaning, lyckas
upprätthålla produktion och leveranser utan
driftstörningar.

Om Gasporox i snitt (CAGR) kan öka försäljningen
med ytterligare ca 40 % utöver basscenariot (se
sid. 8) för 2017 och därefter bibehålla denna
tillväxttakt fram till 2020, skulle försäljningen
(potentiellt) kunna se ut såhär:

Baserat på samma avkastningskrav som tidigare
och en nuvärdesberäkning med diskonterings-
räntan 20 %, skulle bolaget noteras till en EV/S-
multipel på 0,51. I ett bull-scenario blir även
Gasporox lönsamma på kvartalsbasis omkring
årsskiftet 2018/2019 och nyemission eller lån
enbart för fortsatt uppehälle kan undvikas.

Bear

I ett bear-scenario växer Gasporox i en lägre takt då
marknadspenetrationen tar längre tid än väntat och
antal OEM-avtal understiger 1-2 st. per år under
närmaste tre till fem åren. Som en följd av detta kan
framtida kostnader komma att urholka verksamheten
och nytt kapital måste införskaffas för fortsatt
uppehälle, t.ex. genom ytterligare nyemission eller
lån.

I ett bear-scenario kan omsättningen fortfarande öka
men i lägre takt. Om Gasporox omsättning växer i en
ungefär halverad tillväxttakt, jämfört med bas-
scenariot (se sid. 8), skulle försäljningen i snitt (CAGR)
kunna utvecklas såhär:

Om försäljningen växer i denna takt blir ett positivt
kvartalsresultat omkring 2018/2019 svårt att nå,
såvida inte substantiella kostnadsbesparingar kan
genomföras. Nytt kapital måste annars införskaffas via
t.ex. nyemission eller lån. Baserat på samma
nuvärdesberäkning som tidigare, skulle Gasporox i ett
bear-scenario handlas till en EV/S-multipel på 2,12.
Värderingen är då inte längre lika attraktiv och
marknaden kan komma att handla ned aktien.

Idag har Gasporox ett nära samarbete med NEO som
innefattar bl.a. exklusiv rätt att nyttja del av NEO:s
teknik. NEO är även huvudsaklig komponent-
leverantör. Även om inga tecken finns för det idag,
skulle exklusiviteten upphöra eller partnerskapet
avslutas skulle det få stora negativa effekter på
Gasporox verksamhet.

Bull & Bear

Investerare måste följa Gasporox burn rate. Bolaget ska expandera
vilket innebär behov av likviditet. Vid bristande likviditet kan kapital
behöva införskaffas via t.ex. nyemission eller lån, vilket kan tänkas
ske både i ett bull- och bear-scenario. I ett bull-scenario kan kapital
snabbt behöva införskaffas, t.ex. för finansiering av närliggande
investeringar. I ett bear-scenario kan det istället handla om fortsatt
uppehälle. Med kapitaltillskottet från pågående nyemission bedöms
Gasporox vara finansierade kommande 24 månader. Det innebär en
burn rate på ca -1,5 MSEK/kvartal. Utan tillskjutande medel är då
bolaget finansierade mot slutet av 2018.

Burn rate
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CEO-Interview, Märta Lewander Xu
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Management

Overall view

Gasporox har inte tillräcklig försäljning eller positiva marginaler för att vara lönsamma och
har tidigare dragits med förluster, där nyemissioner krävts för att driva verksamheten. Betyget
för QoE är det lägsta, men baseras enbart på historik och inte framtida intjäning. Lägre vikt
tilldelas därmed för totalbetyget som är framåtblickande.
Bolaget avser växa kraftigt och riskerna framöver bedöms främst vara av operationell och
finansiell karaktär. Om inte tillväxten är tillräcklig, eller inte effektiv nog, kan ytterligare
externt kapital komma att behövas. Det som minskar risken är partnerskapet med NEO och
ÅR som öppnar dörrar och som verifierar Gasporox erbjudande till kunderna.
Ledning och styrelse har bra erfarenhet från förpackningsindustrin och från Advisory Board
finns renommerade namn från akademiskt håll med god teknisk erfarenhet. Kompetensnivån
är således hög. För ett högre betyg skulle vi vilja se en starkare sälj- och marknadsdel i
organisationen, där rekrytering för närvarande pågår av en försäljningschef.

Potentiellt värde finns på kort sikt inför noteringen där aktien kan handlas upp. På längre sikt
finns drivare som ökad försäljning, nya produkter och system inom förpackningsmätningar,
positivt kvartalsresultat omkring årsskiftet 2018/2019 och dessutom framgångar i projektet
Neo-Lung inom medicinsk diagnostik.

En investering i Gasporox bör ses som långsiktig, även om potentiellt värde finns på kort sikt.
Att expandera tar tid och är utmanande samt förenat med hög risk, något en investerare bör
vara medveten om. Om Gasporox effektivt kan utnyttja möjligheterna de har, kan bolaget och
dess investerare uppnå en positiv utveckling.

Ni samarbetar idag med ÅR och arbetar för att ta
fram bra lösningar för deras marknadssegment.
Tror du att detta samarbete kan bidra till att ni
snabbare kan nå ut till marknaden?

Ja vi ser att samarbetet och partnerskapet med ÅR är
viktigt förr oss för att snabbare nå ut till marknaden.
Dels är de en kund till oss, dels är de en officiell
partner till oss och dels så kommer vi genom deras
nätverk och koncern i kontakt med flera lämpliga
kunder och partner.

Vad är främsta fördelarna med er teknik och era
produkter jämfört med konkurrenter på
marknaden?

Främsta fördelen med vår teknik är att den är
oförstörande och även automatiserbar.

Fördelen med våra produkter är att de är robusta och
industriellt anpassade. Detta är ett resultat av att vi
utgår från NEO:s teknikplattform som har utvecklats i
10-20 år och finns industriellt och i utmanande
miljöer redan.

Vad är enligt dig de största möjligheterna
Gasporox har framöver?

Förutom den uppenbara möjligheten att bli ledande
leverantör av lasersensorer för kvalitetskontroll av
förpackningar, har Gasporox även potential att

utveckla nya marknadsområden. Tekniken och
kunskapen som finns i Bolaget gör att nya affärsområden
kan växa fram, t.ex. medicinsk diagnostik (nu i
dotterbolaget GPX medical) eller materialanalys.

Vad kan en investerare förvänta sig närmaste 6
månaderna? Närmsta året?

Gasporox har en positiv framfart och kommer leverera
resultat både inom försäljning, utveckling och
organisation. Vi fokuserar nu på försäljning, produktion
och anpassningsprojekt.

Vad ser du som de största riskerna framöver för
Gasporox?

Hantera tillväxt på ett lämpligt sätt och prioritera rätt
mellan projekt. En risk som jag ser är även förknippat
med att bli ett listat bolag och att det ska ta bort fokus
från företagets verksamhet.

Kan du nämna tre anledningar till varför man ska
investerare i Gasporox?

• Bra produkt för en stor marknad.

• Kompetent och driftigt team (styrelse, ledning och
anställda).

• Starka partner i NEO och ÅR.
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Definitions of ratios and terms

MC														Market	Cap,	även	kallat	börsvärde.	Kursen	för	en	aktie	i	bolaget	multiplicerat	med	totalt	antal	utestående	aktier.				

Burn	rate								Definieras	ofta	i	termer	av	hur	mycket	pengar	som	ett	företag	spenderar	under	given	tidsintervall.	

EV Enterprise	Value.	Vanligen	beräknat	som	Market	Cap	plus	räntebärande	skulder	minus	likvida	medel.		

EV/S													Enterprise	Value-to-Sales.	Anger	bolagets	värde,	mätt	som	Enterprise	Value,	i	förhållande	till	omsättningen.

CAGR												Compound Annual	Growth	Rate,	anger	den	genomsnittliga	tillväxttakten	för	given	tidsperiod.										

EBITDA										Resultat	före	räntor,	skatter,	nedskrivningar	och	avskrivningar.	

OEM Original	Equipment	Manufacturer.	Bolaget	tillverkar	produkten	och	levererar	till	kund	som	säljer	till	slutkund.	



Ansvarsbegränsning
Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i
informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på
källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten
i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör
användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att
investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av
investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid
investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en
finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det
må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.

Intressekonflikter och opartiskhet
För att säkerställa Analyst	Groups	oberoende har Analyst	Group	inrättat interna regler för analytiker,	utöver detta så har
alla analytiker undertecknat avtal i vilket de	är skyldiga att redovisa alla eventuella intressekonflikter.	

Dessa har utformats för att säkerställa att Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om	
investeringsrekommendationer riktade till	allmänheten samt hantering av intressekonflikter (FFFS	2005:9)	efterlevs.

För fullständiga regler för våra analytiker se:	www.analystgroup.se/ansvarsbegransning

Bull and Bear- Rekommendationer
Rekommendationerna i form	av bull	alternativt bear	syftar till	att förmedla en övergripande bild av Analyst	Groups	åsikt.	
Rekommendationerna är utarbetade genom noggranna processer	bestående av kvalitativ research	och övervägning samt
diskussion med	andra kvalificerade analytiker.	

Definition	Bull
Bull är en metafor för en positivt inställd vy på framtiden.	Termen används för att beskriva de	faktorer som talar för en
positiv framtidsutveckling för bolaget.

Definition	Bear
Bear är en metafor för en pessimistisk inställd vy på framtiden.	Termen används för att beskriva de	faktorer som talar för
en negativ framtidsutveckling för bolaget.

Övrigt
Denna analys är en så kallad uppdragsanalys.	Detta innebär att Analyst	Group	har mottagit betalning för att göra
analysen.	Uppdragsgivaren Gasporox AB (vidare Bolaget) har inte haft	någon möjlighet att påverka de	delar där Analyst	
Group	har haft	åsikter om	Bolaget,	framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv
bedömning.
De	delar som Bolaget har kunnat påverka är de	delar som är rent	faktamässiga och objektiva.	
Analytiker äger inte aktier i bolaget.	

Upphovsrätt
Denna analys är upphovsrättsskyddad enligt lag	och är AG	Equity	Research	AB	egendom (©	AG	Equity	Research	AB	2014-
2015).	Delning,	spridning eller motsvarande till	en tredje part	är tillåtet under	förutsättning att analysen delas i
oförändrad form.	
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