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Vintern är här och samtidigt som snöflingorna faller över Lund så kan vi snart summera ett intensivt år för GPX Medical 
där flertalet betydande framsteg gjorts.  Bolaget har sålt sitt första medicintekniska instrument NEOLA®, för kontinuerlig  
övervakning av för tidigt födda barns lungor, till University College Cork på Irland och framgångsrikt installerat  
instrumentet på Universitetssjukhuset i Cork. Personalen på neonatalvårdsavdelningen är nu utbildad i hur NEOLA® 
fungerar och en stor studie på nyfödda barn ledd av den erkända neonatologen Prof. Dempsey har inletts. Den första 
lilla patienten monitorerades med NEOLA® i november och rekrytering av patienter till studien pågår nu löpande under 
slutet av året och under 2022. Resultat från studien väntas under kommande år. Vår första försäljning av NEOLA® är inte 
bara en viktig milstolpe utan kommer också att vara viktigt för att validera vår teknik. Affären visar att vi attraherar de allra 
tyngsta inom forskning på neonatal-området och att behovet är stort att få in ny modern medicinteknik i vården av de 
för tidigt födda barnen, så att fler kan räddas till livet, och till ett liv utan allvarliga funktionsnedsättningar. Det är också  
glädjande att se att bolaget får allt större internationell uppmärksamhet. I november vann GPX Medical silvermedalj i 
Health Care Innovation World Cup® på MEDICA, världens största mässa för medicinteknik, utvalda av en internationell 
jury från industrin bland över 300 bidrag från 66 länder.

Det kommersiella fokuset fortsätter att vara viktigt för oss och en viktig del i att nå marknaden är den regulatoriska  
processen för att få godkännande för försäljning av NEOLA® i USA, den viktigaste marknaden för GPX Medical.  
Under året har vi lämnat in en så kallad pre-submission till det amerikanska läkemedelsverket FDA och vi har också 
haft ett första möte med FDA där NEOLA® presenterades och vi fick återkoppling på vår regulatoriska plan. Detta är ett  
viktigt arbete som vi kommer att lägga mycket tid och resurser på under det kommande året.

  Hanna Sjöström 

Vi känner vind i seglen och jag vill rikta ett varmt tack till alla  
aktieägare som fortsatt stöder bolaget, inte minst genom att delta  
i den övertecknade företrädesemission som vi genomförde i oktober. Vi är 
tacksamma för det fortsatta förtroendet från våra befintliga aktieägare och 
välkomnar nu även ANMIRO AB som största ägare i Bolaget. I nyhets-
brevet får ni också lära känna Pär Josefsson som varit aktieägare sedan  
noteringen 2020 och nu är bolagets andra största ägare. 

Jag önskar er alla en riktigt god jul och gott nytt år!

   
vd, GPX Medical



NEOLA® har levererats 
och installerats på Irland
NEOLA® har nu för första gången levererats till kund! 
Vår kund på universitetssjukhuset i Cork på Irland, 
INFANT Centre har nu mottagit NEOLA® och GPX 
Medicals team var på plats för installation på sjuk- 
huset och genomförde en utbildning med sjukvårds-
personal på neonatalavdelningen. 

NYHETER GPX MEDICAL

Under hösten genomfördes en företrädesemission 
som övertecknades med 19,6 %. Ca 27,4 miljoner 
kronor tillfördes bolaget före emissionskostnader.

GPX Medical beviljades bidrag på 200 000  
kronor från Vinnova för framtagande av en  
amerikansk kostnadsersättningsstrategi. 

25 patienter monitorerade i University College  
Cork’s INFANT Centres kliniska studie med  
NEOLA®. 

Vd Hanna Sjöström presenterade bolaget på 
Aktieportföljen Live i november, presentationen 
finns att se här.

GPX Medical vann silvermedaljen i Healthcare 
Innovation World Cup® på MEDICA, världens 
största mässa för medicinteknik.

Den kliniska studien hos University College Cork följer  
tidsplan, hittills har 25 spädbarn deltagit i studien med GPX  
Medicals instrument för lungmonitorering
GPX Medical sålde i juni 2021 sitt första medicintekniska instrument för lungmonitorering till University College Cork 
(UCC), Irland, för att användas i en stor studie på nyfödda barn på Universitetssjukhuset i Cork. Syftet med studien är 
att monitorera lungvolym och syrgaskoncentration i lungorna samt att utvärdera positionering av prober på barnens  
bröstkorg. Rekryteringen av patienter till den prövarinitierade kliniska studien löper på enligt tidsplan, hittills har 25  
spädbarn deltagit och blivit monitorerade med NEOLA®.

”Det här systemet har potential att avsevärt förändra sättet på vilket vi övervakar spädbarn inom den 
neonatala intensivvården, särskilt för tidigt födda spädbarn och fullgångna spädbarn som erhåller  
mekanisk ventilation. Vi kan inte bara övervaka dem mer noggrant i realtid, utan vi kan minska  
exponeringen för röntgenstrålar och begränsa antalet blodprov som utförs”  
 
Professor Eugene Dempsey, Horgan ordförande i neonatologi vid UCC, Clinical Lead for Neonatal  
Forskning och huvudprövare vid INFANT Research Centre.

”NEOLA®-systemet är en spännande utveckling med potential att ha en enorm inverkan på hur för tidigt 
födda barn hanteras på neonatal intensivvårdsavdelning i framtiden. Vi har ett utmärkt kliniskt team 
på INFANT som omfamnar innovation och vi är glada över att arbeta med Tyndall National Institute  
och GPX Medical om denna banbrytande teknologi”   
 
Professor Geraldine Boylan, chef för INFANT Research Center och professor i neonatalfysiologi vid UCC.

https://gpxmedical.se/articles/se-vd-hanna-sjostroms-presentation-fran-aktieportfoljen-live-den-24-november/


GPX Medical vann silvermedaljen i Healthcare Innovation 
World Cup® på världens största mässa för medicinteknik 

GPX Medical belönades med silvermedaljen i Healthcare 
Innovation World Cup®, som hölls för trettonde gången den 
15 november på MEDICA-mässan i Düsseldorf, världens 
största mässa för medicintekniska produkter. GPX Medical 
valdes ut bland över 300 deltagare från 66 länder.

Den sista delen av tävlingen, en pitch inför en stor publik 
följt av frågor från en panel av internationella bransch- 
experter, hölls på MEDICA följt av en prisceremoni. 
Branschpanelen valde ut de tre bästa företagen baserat på  
innovationsnivå, säljbarhet, användbarhet och hållbarhet.

”Jag är hedrad över att GPX Medical har tilldelats silver-
medaljen i en så välrenommerad internationell tävling för 
avancerad medicinteknik, i hård konkurrens från utmärkta 
startups från hela världen. Det är ett erkännande för vår  
innovativa medicintekniska produkt NEOLA®, Neonatal 
Lung Analyzer, för kontinuerlig lungövervakning och dess  
verkliga potential att uppgradera den nuvarande standarden 
för vården av för tidigt födda barn”, säger Hanna Sjöström, 
vd för GPX Medical.

Foto: Messe Düsseldorf/ctillman

Foto: Messe Düsseldorf/ctillman



Nästa investerarbrev kommer till våren 2022
Följ oss för löpande uppdateringar på Facebook, LinkedIn och Twitter!
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Pär, du är en framgångsrik entreprenör och bolagsbyggare.  
Berätta gärna lite om dig själv och din bakgrund!

Jag heter Pär Josefsson, 60 år, född och uppvuxen i Malmö. 
Civ.ing. som har studerat elektroteknik på Lunds tekniska  
högskola där jag tog examen 1986. Efter studierna började jag 
jobba på Alfa Lavals utvecklingsavdelning med mjukvara för 
styrning och övervakning av industriprocesser.
 
1989 startade jag Bastec med två kursare från LTH. Bastec 
utvecklar mjukvara och hårdvara för styrning och övervakning 
av större fastigheter som exempelvis Max Lab i Lund. Jag var 
kvar som delägare och i styrelsen ända till att företaget, 2014, 
köptes av Latour. Parallellt med arbetet på Bastec startade 
jag 1995 Multimedia Productions, ett konsultföretag som blev  
första Microsoft Gold partner i Norden och som utvecklade 
skräddarsydd mjukvara till Malmö Stad, Region Skåne samt 
de större företagen i Skåne. Företaget växte snabbt med god  
lönsamhet och köptes av Icon Medialab år 2000.  2004 dök 
möjligheten upp att köpa rättigheterna till stringhyllan vilket jag 
och en god vän gjorde. Sedan dess har String Furniture växt 
med god lönsamhet från ingenting till att i år, 2021, omsätta 
drygt 400 Mkr. I slutet av 2020 köpte Altor en majoritet i bolaget 
vilket inneburit att jag fått mer tid över till mina investeringar.

Du har varit aktieägare i GPX Medical sedan noteringen 2020 
och ökat ditt innehav så att nu är bolagets andra största ägare.  
Vad är det som gör att du tycker att GPX Medical är ett  
intressant bolag att investera i just nu?
 
Mitt intresse för GPX Medical började med att bolagets CFO 
Urban Ottosson, som jag känner väl ända sedan studierna i 
Lund, hörde av sig till mig när bolaget skulle noteras och  
undrade om jag var intresserad. Jag tittade på bolaget och 
blev direkt väldigt förtjust. Potentialen för en fantastisk produkt 
fanns och tekniken var redan testad på universitetet med goda 
resultat. Jag insåg snabbt att ingen modern neonatalavdelning  
kommer att avstå från produkten när man ser fördelarna,  
speciellt med tanke på vad den väldigt utsatta patientgruppen 
tvingas stå ut med idag.

 

När du tittar på bolag för en potentiell investering, vad letar du 
efter? Vilka andra innehav har du i din portfölj?

Jag har en diversifierad investeringsportfölj men när jag tittar på 
bolag typ GPX Medical som är i tidig fas, för mig är det bolag 
som precis listats eller som kommer att listas inom max 1-2 år, 
vill jag se en revolutionerande idé med någon form av proof-of-
concept samt ett engagerat och kompetent management som 
själva investerat i bolaget. Det är också en stor fördel om det 
bland övriga ägare finns kompetens och kapital som kan hjälpa 
bolaget framåt vid behov. Ett par exempel på investeringar i min 
portfölj i den här kategorin, förutom GPX Medical, är X Shore 
(fritidsbåtarnas Tesla) och iCoat Medical (säkrare, tillgängligare 
och bättre organtransplantation).

På vilket sätt kommer du att supportera GPX Medicals resa?
 
Det jag kan tillföra GPX Medical, förutom kapital, är min  
erfarenhet från att bygga värde hela vägen från start-up fram 
till en lyckad exit. Dessutom har jag ett ganska stort kontaktnät 
som kan utnyttjas vid behov, vilket för övrigt redan skett då jag 
fick min gode vän Anders Pettersson intresserad och därmed 
Anmiro som ny huvudägare i Bolaget.

INTERVJU MED PÄR JOSEFSSON

Pär Josefsson har varit aktieägare i GPX Medical sedan noteringen 2020. I samband med företrädesemissionen utökade Pär sitt inne-
hav så att han nu är näst största aktieägare i GPX Medical med 12,1 procent av aktierna. Han är även ordförande för valberedningen 
i GPX Medical. Vi passade på att ställa några frågor till honom så att han kan presentera sig för GPX Medicals övriga aktieägare.


