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Tredje kvartalet, juli-september 2020
Listning på Nasdaq First North med kraftigt övertecknad nyemission

Sammanfattning av GPX Medicals tredje kvartal 2020 (juli-september)
Rörelsens intäkter uppgick till 561 tkr (505)

Rörelseresultatet uppgick till -2 943 tkr (-543)
Periodens kassaflöde uppgick till -1 474 tkr (-1 084)

Resultat per aktie uppgick till -0,42 kr (-0,08)

Delår, januari-september 2020
Utvecklingsframsteg, anslag och notering på Nasdaq First North 

Sammanfattning av GPX Medicals niomånadersperiod 2020 
Rörelsens intäkter uppgick till 2 045 tkr (1 914)
Rörelseresultatet uppgick till -4 710 tkr (-1 645)

Periodens kassaflöde uppgick till -4 212 tkr (-3 148)
Resultat per aktie uppgick till -0,67 kr (-0,24)
Likvida medel uppgick till 1 143 tkr (6 713) 

Nettolikvid från nyemissionen utbetalt om 20 167 tkr i början av oktober
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URVAL VIKTIGA HÄNDELSER 
JULI – SEPTEMBER 2020

Vetenskaplig artikel med 
resultat från forskningsstudie 
accepteras för publicering i 
Pediatric Research, en av 
världens mest ansedda tidskrift 
för pediatrisk forskning.

Styrelsen i GPX Medical beslutade att notera GPX 
Medical och offentliggjorde den 4 september 2020 
ett memorandum avseende emission av units inför 
notering på Nasdaq First North Growth Market. 
Eminova Partners är bolagets finansielle rådgivare. 
Bolaget förbereds inför noteringen vid två extra 
bolagsstämmor.

Moderbolaget Gasporox AB (publ) delade 
ut sitt fulla innehav i GPX Medical till sina 
1 400 aktieägare efter beslut vid extra 
stämma 16 juli.

Nasdaq Stockholm AB godkände ansökan 
om upptagande till handel av Bolagets 
aktier och teckningsoptioner av serie TO1 
på Nasdaq First North Growth Market. 

GPX Medicals emission blev kraftigt 
övertecknad (475 %) och anmälningarna i 
erbjudandet summerade till cirka 107 mkr.
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URVAL VIKTIGA HÄNDELSER 
EFTER 30 SEPTEMBER 2020

à Den 2 oktober 2020 var GPX Medicals första handelsdag på 
Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med en 
klockringning på Medicon Village i Lund. 

à Verkställande direktör Hanna Sjöström rapporterade insynsköp 
avseende 312 500 teckningsoptioner av serie TO1. Säljare var 
Bolagets huvudägare och strategiska teknikpartner Norsk 
Elektro Optikk AS.

à GPX Medical lämnade in en internationell patentansökan till 
Patent Cooperation Treaty (PCT) för en strategiskt viktig 
uppfinning som underlättar för spektroskopiska mätningar 
genom optiska fibrer och är av betydande värde för GPX 
Medicals medicintekniska utrustning NEOLA®. Bedömt 
patentskydd är 20 år från ansökningsdatum. 

à Stabiliseringsåtgärder utfördes i GPX Medicals aktier under 30 
dagar av Lago Kapital Oy. Övertilldelningsoptionen avseende 
527 343 aktier i GPX Medical AB utnyttjades inte och 
stabiliseringsperioden avslutades den 30 oktober 2020.  
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Spinn-off från atomfysik
Lunds universitet, grundat 2016.

Prof. MD Katarina Svanberg och Prof. Sune Svanberg 



OM GPX MEDICAL

GPX Medical AB (publ.) utvecklar medicinteknisk utrustning
för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda
barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet
till tidig behandling och förbättrad vård. Den patenterade
teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad
vid Lunds Universitet i Sverige.

Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till
Gasporox AB (publ.) och är sedan oktober 2020 noterat på
Nasdaq First North Growth Market (ticker: GPXMED).
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Ljusprob

Detektorprob

Light probe

Detector probe

Tydligt kliniskt behov
§ Beprövad och patenterad teknologi

kallad biomedicinsk GASMAS.

§ Kontinuerlig icke-invasiv monitorering
av lungorna.

§ Larm i realtid vid livshotande
komplikationer för objektivt
beslutsunderlag.
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Marknadspotential

Stigande trend
Stigande trend av för tidig födsel världen över. 
Allt fler barn utvecklar RDS och är i behov av kontinuerlig 
monitorering av lungorna.

Växande patientgrupp
Mer än 7000 barn i USA utvecklar RDS varje år och skulle dra nytta 
av kontinuerlig monitorering av lungorna.

Global marknad
NEOLA går in på global marknad värd 1,5 miljarder 
USD (2017).  Förväntas expandera till 2,5 miljarder USD 
år 2026.

586 miljoner EUR
NEOLA inkl. engångsartiklar och service uppskatta 
adressera en marknad på 586 miljoner EUR enbart 
omfattande Tyskland, Frankrike, Storbritannien och 
USA.
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Sjukhus
• System
• Engångsartiklar
• Underhåll

Industribolag
• Integrering i ventilatorer
• Licensmodell
• Når global marknad snabbt

Affärsmodell
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Målsättningar

Lansering 2023Validering 2022

Marknadspenetration: 10%Marknadsetablering: 3 år



Finansiell utveckling i rapportperioden
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2020-07-01 2019-07-01 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01
-2020-09-30 -2019-09-30 -2020-09-30 -2019-09-30 -2019-12-31

GPX Medical i sammandrag 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

Rörelsens intäkter (tkr) 561 505 2 045 1 914 2 830
EBIT, rörelseresultat (tkr) -2 943 -543 -4 710 -1 645 -2 606
Periodens kassaflöde (tkr) -1 474 -1 084 -4 212 -3 148 -4 505
Likvida medel (tkr)   1 143 6 713 5 355
Eget kapital per aktie före utspädning (kr)   2,42 140,22 128,68
Soliditet (%)   86 93 88
Balansomslutning (tkr)   29 944 12 572 12 225
Kassalikviditet (%)   501 769 390

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st) 7 044 515 6 999 972 7 014 928 6 999 972 6 999 972
Resultat per aktie före utspädning (kr) -0,42 -0,08 -0,67 -0,24 -0,37
Antal utestående aktier vid periodens slut (st) 10 524 990 83 333 10 524 990 83 333 83 333

§ Periodens intäkter uppgick till 2045 tkr och bestod av balanserade utvecklingskostnader samt innovationsbidrag

§ Rörelsens kostnader under perioden uppgick till ca. 6,7 msek varav 1,6 msek var för börsförberedande
engångskostnader. Underliggande burnrate uppgick därmed till ca. 550 tsek per månad.

§ Nettolikviditet från nyemissionen uppgick till ca. 20,1 msek. Burnrate förväntas öka snabbt upp till 1 msek per 
månad då vi går in i intensiv produktutvecklingsfas.



Sammanfattning och avslutning
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§ Händelserik period för GPX Medical

§ Går in i ett kapitalintensivt år – ökar burn-rate från 550 tkr/månad upp till >1mkr/månad

§ Söker industripartner och partnerskap för distribution och försäljning på våra huvudmarknader

§ Vi välkomnar våra nya aktieägare och investerare, tack för förtroendet! 
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Hanna.sjostrom@gpxmedical.se

Urban.ottosson@gpxmedical.se

mailto:Hanna.sjostrom@gpxmedical.se
mailto:Urban.ottosson@gpxmedical.se
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https://www.facebook.com/gpxmedical

https://www.linkedin.com/company/gpx-medical

https://www.gpxmedical.se

Följ oss på sociala medier
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