
GPX
medical

Delårsrapport januari - juni 2020

GPX Medical AB (publ) / org. nr 559069-9012 / www.gpxmedical.se

GPX Medical AB (publ)



GPX Medical AB / Delårsrapport Q2 2020

  
2

Sammanfattning av GPX Medicals andra kvartal 2020 (april – juni)

• Rörelsens intäkter uppgick till 1 484 tkr (1 409)
• Rörelseresultatet uppgick till -1 767 tkr (-1 102)
• Periodens kassaflöde uppgick till -2 738 tkr (-2 063)
• Resultat per aktie uppgick till -21,22 kr (-13,22)
• Likvida medel uppgick till 2 617 tkr (7 797)

• Rörelsens intäkter uppgick till 610 tkr (832)
• Rörelseresultatet uppgick till -877 tkr (-582)
• Periodens kassaflöde uppgick till -1 079 tkr (-1 189)
• Resultat per aktie uppgick till -10,52 kr (-6,98)

Sammanfattning av GPX Medicals delårsrapport januari-juni 2020 

Viktiga händelser januari - juni 2020
• GPX Medical beviljas anslag av Vinnova för strategiskt viktigt utvecklingsprojekt tillsammans med NEOLund AB om 1.6 mkr 
• Ansökan om patent ”Dermal Diffusor” 
• Artikel med resultat från forskningsstudie antas till Pediatric Research  
• GPX Medical förbereder ansökan om att noteras på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm
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GPX Medical i sammandrag 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån
Rörelsens intäkter (tkr) 610 832 1 484 1 409 2 830
EBIT, rörelseresultat (tkr) -877 -582 -1 767 -1 102 -2 606
Periodens kassaflöde (tkr) -1 079 -1 189 -2 738 -2 063 -4 505
Likvida medel (tkr)   2 617 7 797 5 355
Eget kapital per aktie före utspädning (kr)   107,46 146,72 128,68
Soliditet (%)   86 92 88
Balansomslutning (tkr)   10 483 13 280 12 225
Kassalikviditet (%)   199 755 390

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)   83 333 83 333 83 333
Resultat per aktie före utspädning (kr) -10,52 -6,98 -21,22 -13,22 -31,27
Antal utestående aktier vid periodens slut (st)   83 333 83 333 83 333

Sammanfattning av delårsrapporten
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GPX Medical AB (publ) grundades 2016 som ett helägt dotterbolag till 
Gasporox AB (publ) och 2017 blev bolagets strategiska tekniska partner 
Norsk Elektro Optikk AS delägare. Gasporox är idag en global aktör som 
framgångsrikt har kommersialiserat sin unika gasmätningsteknologi som 
bland annat används för kvalitetssäkring av förpackningar och produk-
ters hållbarhet inom läkemedels-, livsmedels- och dryckesindustrin. 

GPX Medical bildades som ett separat dotterbolag för att fokuserat 
utveckla medicinteknisk utrustning baserad på samma beprövade 
gasmätningsteknologi för att bland annat bidra till en bättre vård av för 
tidigt födda barn. GPX Medical har sedan starten lagt en stabil grund 
för utvecklingen av lungövervakningsutrustningen NEOLA®, som styrel-
sen bedömer har stor potential på den globala marknaden avseende 
utrustning för intensivvård av för tidigt födda barn med olika former av 
lungsjukdom och andningssvårigheter. 

Under 2019 tillträdde Hanna Sjöström som VD och bolaget är idag en 
fristående organisation från Gasporox och står nu redo att ta in kapital 
för sin tillväxtresa. Som ett led i att göra bolaget fristående delar moder-
bolaget Gasporox ut sina aktier i GPX Medical i samband med notering-
en, vilket gör att bolaget får cirka 1 100 nya aktieägare och når därmed 

spridningskravet. Teknikpartnern Norsk Elektro Optikk AS är fortsatt en 
betydande ägare i bolaget. 

GPX Medical adresserar den globala marknaden för neonatalintensiv-
vård med en unik och innovativ medicinteknisk utrustning, NEOLA®, 
som är baserad på patenterad teknologi för en konstant övervakning av 
lungorna hos för tidigt födda spädbarn. NEOLA® har en alarmfunktion 
som kan göra att allvarliga tillstånd som lungkollaps upptäcks direkt, 
istället för som i dag, först när de fysiska tecknen på att barnet inte mår 
bra är så synliga att de upptäcks av neonatalläkaren eller sjuksköter-
skan.

Bolagets nuvarande produktprototyp har utvecklats i samarbete med 
ledande kliniska forskare inom neonatologi och använts vid forsknings-
studier på nyfödda barn samt i pre-kliniska studier. Studierna har visat 
på metodens potential att mäta lungutfyllnad och syrgaskoncentration, 
samt förändringar av dessa parameter. Bolaget är nu redo för att ta näs-
ta steg och kommersialisera NEOLA® vilket innebär att ta den nuvarande 
produktprototypen till ett medicintekniskt instrument enligt medicintek-
niskt regelverk inom Europa och USA. 

Kort om GPX Medical
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Rörelseintäkter och resultat
Rörelseintäkterna för första halvåret uppgick till 1 484 tkr (1 409). 
Bolagets intäkter bestod de första sex månaderna i huvudsak av 
aktivering av eget arbete samt innovationsbidrag. GPX Medical akti-
verar utgifter för sina utvecklingsprojekt samt för patent, licenser och 
liknande immateriella tillgångar. Aktiveringen av utvecklingsarbeten 
uppgick till 1 075 tkr (1 387). Övriga intäkter var i huvudsak bidrag 
för utvecklingsprojektet SIMBA som fokuserar på monitorering av 
bakterieinfektioner. 

Rörelsens kostnader under första halvåret uppgick till 3 251 tkr          
(2 511). De ökade kostnader bestod främst av kostnader för finan-
siell och legal rådgivning som förberedelse inför noteringen senare 
under 2020. Bolaget hade även något ökade kostnader för personal, 
marknadsföring och IT.

Rörelseresultatet uppgick därmed till -1 767 tkr (-1 102). Bolaget 
har haft stabilitet på kostnadssidan under första halvåret och till-
lämpat korttidspermittering under Covid-19 perioden. Satsningarna 
försätter under andra halvåret av 2020 och bolaget förväntas ha full 
utvecklingskapacitet efter semesterperioden.  

Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet från första sexmånadersperioden uppgick till                             
-2 738 tkr (- 2 063). Kassaflödet från investeringsverksamheten upp-
gick till -1 075 tkr (-1 387) och bestod av investeringar inom imma-
teriella tillgångar såsom balanserade utvecklingsarbeten, koncessio-
ner, patent och liknande rättigheter.

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 2 617 tkr (7 797).

Finansiell ställning och balansräkning
Soliditeten uppgick per den 30 juni till 86% (92) det egna kapi-
talet uppgick till 8 955 tkr (12 227). Bolaget var fritt från räntebä-
rande skulder per balansdagen. Immateriella tillgångar uppgick till                        
7 434 tkr (5 308).

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 går enligt plan och första handelsdag är planerad till 2 okto-
ber 2020. Den osäkerhet kring investeringsklimatet på de finansiella 
marknaderna som rådde under första kvartalet anses ha neutralise-
rats och situationen på de finansiella marknaderna har stabiliserats.

Viktiga händelser efter balansdagen 
Efter balansdagen per 30 juni har följande viktiga händelser inträffat:

• Bolaget har lämnat in en ansökan till NASDAQ den 20 juli för 
notering på First North Growth Market med första handelsdag 
2 oktober.  

• Bolaget har under juli och augusti genomfört en fondemission, 
split, nyemission samt en planerad sammanläggning av aktier-
na som förberedelse inför noteringen.

Redovisningsprinciper 
GPX Medical tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämn-
dens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina         
finansiella rapporter. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändra-
de mot dem som användes i 2019 års årsredovisning. För ytterligare 
information hänvisas till bolagets årsredovisning 2019. Vid upprät-
tande 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 före-
tagets 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 förhål-
landen. Faktiskt utfall kan komma att skilja sig från gjorda bedöm-
ningar. De områden där uppskattningar och antaganden skulle kun-
na innebära betydande risk för justeringar i redovisade värden för 
resultat och finansiell ställning under kommande rapportperioder, är 
främst bedömningar om marknadsförutsättningar och därmed vär-
det på bolagets anläggningstillgångar.



Finansiella rapporter i sammandrag

2020-04-01
2020-06-30

2019-04-01
2019-06-30

2020-01-01
2020-06-30

2019-01-01
2019-06-30

2019-01-01
2019-12-31

Resultaträkning GPX Medical, (tkr) 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån

Omsättning 0 0 23 7 16

Aktiverade utvecklingskostnader 280 765 844 1 323 2 258

Övriga rörelseintäkter 330 67 617 79 556

Rörelsens intäkter 610 832 1 484 1 409 2 830

Råvaror och förnödenheter -18 -93 -73 -130 -425

Övriga externa kostnader -502 -354 -1 047 -642 -1 511

Personalkostnader -966 -966 -2 128 -1 736 -3 493

Avskrivningar -1 -1 -3 -3 -7

Rörelseresultat -877 -582 -1 767 -1 102 -2 606

Finansnetto 0 0 -1 0 0

Resultat före skatt -877 -582 -1 768 -1 102 -2 606

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0

Periodens resultat -877 -582 -1 768 -1 102 -2 606

Balansräkning GPX Medical, (tkr) 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 7 434 5 308 6 360

Materiella tillgångar 10 17 13

Summa anläggningstillgångar 7 444 5 325 6 373

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 422 158 498

Kassa och bank 2 617 7 797 5 355

Summa omsättningstillgångar 3 039 7 955 5 853

Summa tillgångar 10 483 13 280 12 225

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Eget kapital 8 955 12 226 10 723

Summa eget kapital 8 955 12 227 10 723

Skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 753 360 572

Övriga kortfristiga skulder 775 694 930

Summa skulder 1 528 1 054 1 502

Summa eget kapital och skulder 10 483 13 280 12 225
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Lund 21 augusti, 2020
Märta Lewander Xu     Stefan Dymling
Styrelsens ordförande     

Katarina Svanberg     Tore Gimse

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Förändringar i eget kapital GPX Medical, (tkr)
2020-04-01
2020-06-30

2019-04-01
2019-06-30

2020-01-01
2020-06-30

2019-01-01
2019-06-30

2019-01-01
2019-12-31

3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån

Eget kapital vid ingången av perioden 9 832 12 809 10 723 13 329 13 329

Nyemission 0 0 0 0 0

Övriga avsättningar 0 0 0 0 0

Periodens resultat -877 -582 -1 768 -1 102 -2 606

Eget kapital vid utgången av perioden 8 955 12 227 8 955 12 227 10 723

Kassaflöde GPX Medical, (tkr)
2020-04-01
2020-06-30

2019-04-01
2019-06-30

2020-01-01
2020-06-30

2019-01-01
2019-06-30

2019-01-01
2019-12-31

3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar i rörelsekapital -874 -593 -1 764 -1 099 -2 601

Förändringar i rörelsekapital 205 228 101 423 533

Kassaflöde från den löpande verksamheten -669 -365 -1 663 -676 -2 068

Kassaflöde från investeringsverksamheten -410 -824 -1 075 -1 387 -2 437

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 0 0

Periodens kassaflöde -1 079 -1 189 -2 738 -2 063 -4 505

Likvida medel vid periodens ingång 3 696 8 986 5 355 9 860 9 860

Likvida medel vid periodens utgång 2 617 7 797 2 617 7 797 5 355
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Finansiell kalender
2020
11 november 2020  Rapport för tredje kvartalet 2020  

2021
16 februari 2021  Bokslutskommuniké för 2020
17 april 2021  Årsredovisning för 2020
18 maj 2021  Årsstämma samt rapport för första kvartalet 2021 
17 augusti 2021   Rapport för andra kvartalet 2021 

Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.gpxmedical.se 

Event
GPX Medical deltar under flera kapitalmarknadsdagar per år, för nästa evenemang, besök vår hemsida www.gpxmedical.se 

Certified adviser
GPX Medicals certified adviser är Eminova Fondkommission 
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm
www.eminova.se

Frågor kring rapporten besvaras av:
Hanna Sjöström, CEO och VD, telefon: +46 760-19 71 16, e-post: hs@gpxmedical.se 
eller
Urban Ottosson, CFO, telefon +46 767-85 51 44, e-post:  urban.ottosson@gpxmedical.se
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För mer information, 
besök www.gpxmedical.se 


