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Pressmeddelande 
Lund, Sverige, 23 augusti 2021 
 
GPX Medical antagna till Business Swedens Catalyst-program 
 
GPX Medical AB (publ) har blivit antagna till Business Swedens tillväxtprogram för   
internationalisering och uppskalning av Sveriges främsta tech-bolag. 
 
Inom Catalyst-programmet hjälper Business Sweden de topp tio procenten av svenska tech-bolag 
att skala sin verksamhet globalt med stöd av mentorer och rådgivare. Under programmet kommer 
GPX Medical att få stöd i utvecklingen av bolagets marknadsstrategi inför lanseringen av sin 
medicintekniska produkt för kontinuerlig lungmonitorering, NEOLA®, på den för bolaget viktigaste 
marknaden, USA. GPX Medical kommer även att få tillgång till ett unikt globalt nätverk samt lokala 
rådgivare på den amerikanska marknaden.  
 
”Detta är ytterligare ett kvitto på hur omvärlden tolkar vår innovationsgrad, nämligen som ett av 
Sveriges topp 10% tech-bolag. Vi ser fram emot att intensifiera arbetet med vår amerikanska 
marknadsstrategi under hösten tillsammans med Business Sweden efter återkopplingen på vår 
presubmission till FDA”, säger VD Hanna Sjöström. 
 
Om Business Sweden 
Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag 
att investera och expandera i Sverige. Business Sweden hjälper svenska företag genom att korta 
tid till marknad, hitta nya intäktsströmmar och minska risk och internationella företag att hitta nya 
affärsmöjligheter, öka kapitalavkastningen och vara ett opartiskt stöd. 

Med nätverk på alla nivåer erbjuder de strategisk rådgivning och handfast support på 44 av 
världens mest intressanta marknader. Business Sweden ägs gemensamt av staten och 
näringslivet.  

 
 
För ytterligare information, kontakta:  
Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hanna.sjostrom@gpxmedical.se 
 
____________________________________________________________________________ 

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 noterat på NASDAQ 
First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified 
Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se 

 


