Publicerad 11 november 2020

GPX Medical AB (publ)
Delårsrapport jan-sept 2020

Den 2 oktober 2020 noterades GPX Medical på Nasdaq
First North Growth Market med en kraftigt övertecknad
nyemission. Resan mot certifiering av produkten
NEOLA® för kontinuerlig lungövervakning är i full gång.
- Verkställande direktör Hanna Sjöström

GPX

medical

1

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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VIKTIGA HÄNDELSER
JULI – SEPTEMBER 2020

à

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

à

Aktieägarna i GPX Medical beslutade vid extra bolagsstämma den 6 juli 2020 att genomföra en fondemission varigenom
aktiekapitalet ökade till 500 tkr, bytte bolagskategori från privat till publikt bolag, uppdelning av aktier, genomförde nyemission
samt antog en ny bolagsordningen med avstämningsförbehåll.

à

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.

à

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

à

GPX Medical höll den 17 augusti 2020 en extra bolagsstämma inför den kommande noteringen. Stämman beslutade om
emissionsbemyndigande samt en sammanläggning av aktier och därmed även ny bolagsordning.

à

GPX Medical medverkade den 8 september på Aktiedagen Digital i Stockholm samt den 15 september på Aktiedagen Digital i
Lund. Bolagets presentationer finns att se på GPX Medicals hemsida.

à

Nasdaq Stockholm AB godkände den 29 september 2020 GPX Medicals ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier
och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market och Bolagsbeskrivning publicerades.

à

GPX Medicals emission blev kraftigt övertecknad (475 %) och anmälningarna i erbjudandet summerade till cirka 107 mkr.

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. Eventet fick stort medialt genomslag inom regional och nationell media.

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.

FINANSIELLT I SAMMANDRAG
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

3 mån

3 mån

9 mån

9 mån

12 mån

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

1 143

6 713

5 355

2,42

140,22

128,68

GPX Medical i sammandrag
Rörelsens intäkter (tkr)

Likvida medel (tkr)
Eget kapital per aktie före utspädning (kr)
Soliditet (%)
Balansomslutning (tkr)
Kassalikviditet (%)
Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)
Resultat per aktie före utspädning (kr)
Antal utestående aktier vid periodens slut (st)

86

93

88

29 944

12 572

12 225

501

769

390
6 999 972

7 044 515

6 999 972

7 014 928

6 999 972

-0,42

-0,08

-0,67

-0,24

-0,37

10 524 990

83 333

10 524 990

83 333

83 333
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Kommentar från VD
-

Med en kraftigt övertecknad nyemission i ryggen fortsätter vi resan mot certifiering

Vi ser tillbaka på ett händelserikt och speciellt kvartal. Den
rådande pandemin innebar ett ökat fokus på medicinteknik,
och särskilt lungövervakning inom intensivvården. Intresset
för ny medicinteknisk innovation är större än någonsin
vilket gör att branschen befinner sig i en stark tillväxtfas
generellt sätt, vilket avspeglar sig i investeringsviljan. Ett
ökat fokus från amerikanska FDA, som dessutom står
bakom flera olika insatser för att främja utveckling av
pediatrisk utrustning, en viktig drivkraft för det segment vi
agerar inom.
GPX Medical har utvecklats snabbt och i enlighet med
upprättad plan sedan bolaget grundades av Gasporox 2016.
När jag kom in januari 2019 var mitt uppdrag från styrelsen
att bygga upp bolaget och göra det redo för en större
kapitalisering år 2020. Där är vi nu och vi har uppnått vår
första stora milstolpe helt planenligt, trots en global pandemi
och ett osäkert ekonomiskt klimat. Det ser jag som ett
styrketecken för bolaget, vår innovativa teknologi och vår
kompetenta ledning och vårt team.
Under våren och sommaren har ett intensivt arbete pågått för
att förbereda bolaget för att noteras på Nasdaq First North
Growth Market i Stockholm. Det är med stolthet jag kan säga,
att bolagets arbete under noteringsprocessen mottagits väl
av Nasdaq. Vi är förberedda, har ordning och reda och
levererar i enlighet med våra löften. Detta reflekteras också i
Affärsvärldens oberoende analys, ”IPO-guiden”, av GPX
Medical, där vi fick noll varningsflaggor i granskningen av vårt
investeringsmemorandum, något som är ovanligt även för
stora bolag som går till börsen.
I juli beslutade stämman i vårt tidigare moderbolag,
Gasporox, att dela ut sina aktier i GPX Medical till sina
aktieägare inför noteringen och vi fick möjlighet att välkomna
drygt tusen nya aktieägare till GPX Medical. Intresset för
bolaget har varit stort och nyemissionen blev kraftigt
övertecknad, till 475 procent.
GPX Medical noterades den 2 oktober 2020 genom en
klockringning på Medicon Village. Det var dessutom första
gången Nasdaqs klocka var i Lund, och det var speciellt att
få ringa i klockan på platsen, där så många av Sveriges
medicintekniska innovationer kommer ifrån.

övervakning av för tidigt födda barns lungor, NEOLA®,
NEOnatal Lung Analyser. Vår marknad är global och växer
eftersom allt fler barn föds för tidigt. Femton miljoner barn
föds för tidigt varje år och komplikationer relaterat till detta är
den vanligaste dödsorsaken för barn under fem år. Dagens
neonatalvård innebär att vårdpersonalen övervakar barnen
manuellt och gör bedömningar baserade på bland annat
lungröntgen och blodprover. Det är resurskrävande och
riskerar att inte fånga komplikationer i tid. Lungröntgen
utsätter barn för upp till 10-15 gånger större risk att som
vuxna utveckla cancer. Vår metod för kontinuerlig
övervakning av barnets lungor fyller en viktig funktion i
neonatalvården. Marknadspotentialen för NEOLA® har i en
första analys estimeras till 586 miljoner EUR årligen enbart
inom Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA
sammanlagt. Till det tillkommer fler länder inom Europa och
ytterligare framtida områden som Kina, Indien och
Sydamerika. Affärsmodellen bygger dels på att sälja den
medicintekniska produkten NEOLA® till sjukhus i kombination
med tillhörande engångsartiklar och serviceavtal, och dels på
extern licensering av teknologin till medicintekniska
industribolag.
Vi arbetar med full fart för att genomföra den plan vi satt upp
för framtiden och förbereder för fler medarbetare i Lund, och
nästa steg i produktutvecklingen och valideringen. Under
sommaren har vi startat upp ett strategiskt viktigt tekniskt
arbete tillsammans med vår teknikpartner NEOLund, som
möjliggör att vi kan övervaka barnets båda lungor samtidigt,
vi beviljades dessutom anslag om totalt 1,6 MSEK från
Vinnova för detta projekt. En annan betydelsefull händelse var
publiceringen av en artikel i den internationellt mest ansedda
tidskriften för pediatrisk forskning, Pediatric Research,
avseende en forskningsstudie med NEOLA®.
Jag ser, att vi har en unik teknologi och potential att bli en
global aktör att förse vården med denna viktiga produkt och
ser med stor tillförsikt på bolagets framtida utveckling med
målet att förbättra vården av de för tidigt födda barnen.
Varmt välkommen som aktieägare att
följa vår fortsatta resa!
Hanna Sjöström
Verkställande direktör

Nu fortsätter resan mot en CE-certifiering och FDAgodkännande av vår medicintekniska produkt för kontinuerlig
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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. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor.
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).
GPX Medical har sina lokaler på Tellusgatan 13 i Lund, Sverige.

Verksamheten
* neonatalvård är förknippad med omfattande
Dagens

sjukvårdskostnader, vilka årligen beräknas till 26,2
miljarder USD i USA och 97,6 miljarder EUR i resten
av världen. GPX Medical adresserar den globala
marknaden för neonatal intensivvård med en unik
och innovativ medicinteknisk utrustning, NEOLA®,
som är baserad på patenterad teknologi för en
konstant övervakning av lungorna hos för tidigt
födda barn.
NEOLA® har en alarmfunktion, som kan göra att
allvarliga tillstånd, som lungkollaps, upptäcks direkt,
istället för att som i dag, upptäckas när de fysiska
tecknen på att barnet inte mår bra är så uppenbara
att de upptäcks av neonatalläkaren eller
sjuksköterskan. Genom denna alarmfunktion kan
komplikationer upptäckas tidigare. Marknadsundersökningar, studier, diskussion med kliniker,
neonatologer och barnläkare såväl i Sverige som
utomlands bekräftar behovet av tidig upptäckt av
lungkomplikationer, som avgörande för en god vård
av barnet. Därför bedömer GPX Medical, att det
finns ett tydligt och stort kliniskt behov av en
konstant lungövervakningsmetod, som kan resultera
i ett bättre omhändertagande, färre intensivvårdsdagar och i slutändan mindre sjuklighet hos
spädbarn som föds för tidigt.
NEOLA® fyller en helt ny funktion inom
intensivvården av för tidigt födda spädbarn och
potentiellt minskar produkten både användningen
av
skadlig
röntgenstrålning
och
invasiv
blodprovstagning, som är de nuvarande vanligast
förekommande rutinerna för övervakning av
lungstatus, och syresättning. Bolagets nuvarande
produktprototyp har utvecklats i samarbete med
ledande kliniska forskare inom neonatologi och har
använts vid forskningsstudier på nyfödda barn samt
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i pre-kliniska studier. Studierna har visat på att
GASMAS-tekniken och vårts system har potential
att mäta lungutfyllnad och syrgaskoncentration,
samt förändringar av dessa parametrar.
Bolaget är nu redo för att ta nästa steg och
kommersialisera NEOLA®, vilket innebär, att ta den
nuvarande produktprototypen till ett medicintekniskt
instrument enligt medicintekniskt regelverk inom
Europa och USA. Bolaget kommer att införa
kvalitetsledningssystem enligt ISO 13485 för att
uppfylla regulatoriska krav och lagkrav. Planen är att
nå marknaderna i USA och Europa inom tre års tid.
Bolagets affärsmodell står på två ben:
1. Försäljning av Bolagets produkt NEOLA® till
sjukhus, tillsammans med engångsartiklar och
serviceåtagande, via distributörer.
2. Extern licensering av GPX Medicals teknologi till
medicintekniska industribolag för integrering i
produkter såsom neonatal-ventilatorer.
NEOLA® kommer att gå in på den globala
marknaden för andningsstöd inriktad på neonatal
intensivvård, vilken 2017 var värderad till 1,5
miljarder USD. Marknaden beräknas expandera
med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 5
procent från 2018 till 2026 för att nå 2,5 miljarder
USD år 2026. NEOLA® (inklusive förbrukningsvaror)
uppskattas adressera en marknad på 586 miljoner
EUR
årligen
inom
Tyskland,
Frankrike,
Storbritannien och USA sammanlagt. Av dessa
586 miljoner EUR står USA för 456 miljoner EUR (78
procent), vilket gör USA till den största marknaden.
*Siffrorna presenterade under ”Verksamheten” har i sin helhet
hämtats från bolagets Informationsmemorandum vilket innefattar
kompletta källhänvisningar.
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Målsättningar

Övergripande målsättning
Bolagets målsättning är att validera NEOLA® under 2022 och lansera första versionen av NEOLA®
under 2023.

Validering 2022

Lansering 2023

Finansiell målsättning och behov
Från kommersiell lansering är Bolagets bedömning att det tar cirka tre år för marknadsetablering och
för att penetrera marknaden till 10%, vilket är Bolagets målsättning. Utvecklingen av banbrytande
medicinteknik är kostnads- och tidskrävande på grund av de regulatoriska processerna, men när
produkten väl når marknad beräknas Bolaget få lönsamhet snabbt.

Marknadsetablering: 3 år

Marknadspenetration: 10%
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Finansiell utveckling januari – september 2020

Rörelsens intäkter och resultat
Rörelseintäkterna för perioden januari-september uppgick till 2 045 tkr (1 914). Bolagets intäkter bestod de första 9 månaderna i
huvudsak av aktivering av eget arbete samt innovationsbidrag. GPX Medical aktiverar utgifter för sina utvecklingsprojekt samt för
patent, licenser och liknande immateriella tillgångar. Aktiveringen av utvecklingsarbeten uppgick till 1 844 tkr (1 739). Övriga intäkter
var i huvudsak bidrag för utvecklingsprojektet SIMBA, som fokuserar på monitorering av bakterieinfektioner.
Rörelsens kostnader under den första niomånadersperioden uppgick till 6 755 tkr (3 559). De ökade kostnaderna bestod främst av
noteringsförberedande kostnader samt att en del av emissionskostnaderna redovisas över resultatet (1 583 tkr). Kostnadsökningen
är hänförlig till kostnader för finansiell och legal rådgivning, investerarevent, kommunikation, utveckling av hemsida samt rådgivning
kring bolagsstyrning och regelefterlevnad som förberedelse inför noteringen 2 oktober 2020. Bolaget hade även operationellt något
ökade kostnader för personal, marknadsföring och IT jämfört med 2019.
Rörelseresultatet uppgick därmed till -4 710 tkr (-1 645). Bolaget har haft stabilitet på kostnadssidan och tillämpat
korttidspermittering på grund av påverkan av Covid-19. Denna åtgärd avslutades den siste juli. Satsningarna på produktutveckling,
kliniska tester och övriga aktiviteter mot en certifiering intensifieras med start 4:e kvartalet vilket kommer att påverka kostnaderna
de kommande kvartalen.
Resultat efter skatt uppgick till -4 712 tkr (-1 645) och resultat per aktie uppgick till -0,67 kr (-0,24) för niomånadersperioden.
Genomsnittligt antal aktier har justerats för den split, jämviktsemission samt sammanläggning av aktier som genomfördes under
året i syfte att nå jämförbar beräkning av resultat per aktie.
Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet för niomånadersperioden uppgick till -4 212 tkr (- 3 148). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 402
tkr (-1 816) och bestod av investeringar i immateriella tillgångar såsom balanserade utvecklingsarbeten, koncessioner, patent och
liknande rättigheter. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 1 143 tkr (6 714). Nettolikvid från nyemissionen uppgick till
20 167 tkr och kommer att påverka likvida medel med start 4:e kvartalet 2020.
Finansiell ställning och balansräkning
Soliditeten uppgick per den 30 september till 86 % (93) och det egna kapitalet uppgick till 25 518 tkr (11 685). Fordran på
emissionslikviden redovisas under eget kapital. Bolaget var fritt från räntebärande skulder per balansdagen. Immateriella tillgångar
uppgick till 7 761 tkr (5 737).
Risker och osäkerhetsfaktorer
Bolaget följer utvecklingen av Coronapandemin noggrant och vidtar löpande åtgärder för att begränsa negativa effekter. Den
planerade noteringen av bolaget på Nasdaq First North Growth Market gick enligt plan med en överteckning av erbjudandet på 475
%. Den osäkerhet kring investeringsklimatet på de finansiella marknaderna som rådde i början av året anses ha neutraliserats och
situationen på de finansiella marknaderna har stabiliserats.
Redovisningsprinciper
GPX Medical tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina
finansiella rapporter. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade mot dem som användes i 2019 års årsredovisning. För
ytterligare information hänvisas till koncernens årsredovisning 2019. Vid upprättande av delårsrapporter tillämpas BFNAR 2007:1.
Uppskattning och bedömningar
För att kunna upprätta de finansiella rapporterna, gör styrelsen och bolagsledningen bedömningar och antaganden, som påverkar
företagets resultat och ställning samt av lämnad information i övrigt. Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och
baseras på historiska erfarenheter och andra faktorer, inklusive förväntningar om framtida händelser, som förväntas rimliga under
rådande förhållanden. Faktiskt utfall kan komma att skilja sig från gjorda bedömningar. De områden, där uppskattningar och
antaganden skulle kunna innebära betydande risk för justeringar i redovisade värden för resultat och finansiell ställning under
kommande rapportperioder, är främst bedömningar om marknadsförutsättningar och därmed värdet på koncernens
anläggningstillgångar.
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FINANSIELLA RAPPORTER I SAMMANDRAG
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

3 mån

3 mån

9 mån

9 mån

12 mån

8

0

31

7

16

Aktiverade utvecklingskostnader

307

393

1 151

1 716

2 258

Övriga rörelseintäkter

246

112

863

191

556

Rörelsens intäkter

561

505

2 045

1 914

2 830

Resultaträkning, (tkr)
Omsättning

Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

Balansräkning, (tkr)

-25

-57

-98

-187

-425

-2 842

-415

-3 811

-1 011

-1 511

-635

-574

-2 841

-2 356

-3 493

-2

-2

-5

-5

-7

-2 943

-543

-4 710

-1 645

-2 606

-1

0

-2

0

0

-2 944

-543

-4 712

-1 645

-2 606

0

0

0

0

0

-2 944

-543

-4 712

-1 645

-2 606

2020-09-30

2019-09-30

2019-12-31

7 761

5 737

6 360

8

15

13

7 769

5 752

6 373

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

21 032

107

497

1 143

6 713

5 355

Summa omsättningstillgångar

22 175

6 820

5 852

Summa tillgångar

29 944

12 572

12 225

Eget kapital

25 518

11 685

10 723

Summa eget kapital

25 518

11 685

10 723

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 777

384

572

Övriga kortfristiga skulder

1 649

503

930

Summa skulder

4 426

887

1 502

29 944

12 572

12 225

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Skulder

Summa eget kapital och skulder
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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

Förändringar i eget kapital, (tkr)

3 mån

3 mån

9 mån

9 mån

12 mån

8 956

12 228

10 724

13 330

13 329

Nyemissioner

22 500

0

22 500

0

0

Emissionskostnader

-2 333

Eget kapital vid ingången av perioden

Övriga justeringar och avsättningar

-2 333

-661

0

-661

0

0

Periodens resultat

-2 944

-543

-4 712

-1 645

-2 606

Eget kapital vid utgången av perioden

25 518

11 685

25 518

11 685

10 723

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

3 mån

3 mån

9 mån

9 mån

12 mån
-2 601

Kassaflöde, (tkr)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapital

-2 943

-541

-4 707

-1 640

Förändringar i rörelsekapital

-17 710

-114

-17 609

308

533

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-20 653

-655

-22 316

-1 332

-2 068
-2 437

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-327

-429

-1 402

-1 816

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

19 506

0

19 506

0

0

Periodens kassaflöde

-1 474

-1 084

-4 212

-3 148

-4 505

Likvida medel vid periodens ingång

2 617

7 797

5 355

9 860

9 860

Likvida medel vid periodens utgång

1 143

6 713

1 143

6 712

5 355

GPX MEDICAL AKTIE
Aktiekapital och aktien
Per den 30 september 2020 uppgick GPX Medicals aktiekapital till 500 671 kronor med totalt 7 009 365 utestående
aktier. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning. Efter IPO under slutförande inför
noteringen 2 oktober 2020 tillkommer 3 515 625 aktier vilket summerar till 10 524 990 aktier. De tillkommande aktierna
var vid rapportens balansdag ej registrerade hos Euroclear.
GPX Medicals aktie är sedan den 2 oktober 2020 noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med
kortnamnet GPXMED. Antalet aktieägare per den 30 september 2020 uppgick till cirka 2 400 inkluderat tillkommande
aktieägare genom IPO.

Aktieägarförteckning per 30 september 2020 inkluderat ägande i pågående nyemission
Aktieägare

Antal aktier

Procent

3 248 201

30,9%

Fårö Capital AB

693 434

6,6%

Magnus Kenneby

312 500

3,0%

Pär Josefsson

312 500

3,0%

Emanuel Eriksson

296 972

2,8%

Hanna Sjöström

241 838

2,3%

Lars Hardell

236 250

2,2%

Wilhelm Risberg

234 375

2,2%

Märta Lewander Xu

223 719

2,1%

AR Packaging systems AB

209 790

2,0%

4 515 411

42,9%

10 524 990

100,0%

Norsk Elektro Optikk AS

Övriga aktieägare
Totalt
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FINANSIELL KALENDER

16

16

20

17

Februari

April

Maj

Augusti

Bokslutskommuniké
(Q4) för 2020

Årsredovisning för
2020

Årsstämma &
Rapport för första
kvartalet 2021

Rapport för andra
kvartalet 2021

Finansiella rapporter
Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.gpxmedical.se
Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB är GPX Medicals Certified Adviser.
Kontakt: Certified Adviser, tel: 08-684 211 10, e-post: adviser@eminova.se
Frågor kring rapporten besvaras av:
Hanna Sjöström, CEO och VD, telefon: +46 760-19 71 16, e-post: hanna.sjostrom@gpxmedical.se eller
Urban Ottosson, CFO, telefon +46 767-85 51 44, e-post: urban.ottosson@gpxmedical.se

Lund 11 november, 2020
Styrelsen
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
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Därför är GPX Medical ett spännande bolag
Ett av tio barn föds idag för tidigt och en stor del av dessa behöver intensivvård. Vården är komplicerad
och vårdpersonalen står inför många svåra medicinska bedömningar, där beslutsunderlaget ofta är
bristfälligt. Flera av de för tidigt födda barnen har underutvecklade lungor som inte kan syresätta blodet,
vilket kan leda till skador på t.ex. hjärnan, kvarstående skador och även till livshotande tillstånd. Dagens
monitoreringsmetoder är riskfyllda och bristfälliga. Det behövs ny modern medicinteknik, som kan
ersätta eller komplettera dagens standard-of-care.
GPX Medical har en patenterad lungövervakningsteknologi som är en säker och icke-invasiv metod för
konstant övervakning av för tidigt födda barns lungor vilken kan fylla en viktig plats i neonatalvården.
Den möjliggör att allvarliga tillstånd kan behandlas omgående genom att den omedelbart varnar om
komplikationer tillstöter.
Marknaden är global och växer då allt fler barn föds för tidigt. Affärsmodellen bygger dels på att sälja
den medicintekniska produkten NEOLA® till sjukhus i kombination med tillhörande engångsartiklar och
serviceavtal, och dels på extern licensering av teknologin till medicintekniska industribolag.
Med NEOLA® kan GPX Medical skapa nya förutsättningar för ett bättre omhändertagande, färre
intensivvårdsdagar och i slutändan mindre sjuklighet för barnen i neonatalvården. Lundensisk
medicinteknisk innovation har återigen möjlighet att revolutionera hälso- och sjukvården världen över.
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https://www.gpxmedical.se
https://www.facebook.com/gpxmedical
https://www.linkedin.com/company/gpx-medical
11

