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Bakgrund och inledande kommentarer
Nexam Chemical

Nexam utvecklar teknologi och produkter som 

gör det möjligt att kostnadseffektivt och med 

bibehållen produktionsteknik avsevärt för-

bättra egenskaper och prestanda i de flesta 

typer av plaster. Till de egenskaper som för-

bättras hör bland annat temperaturtålighet 

och livslängd. De egenskapsförbättringar man 

kan nå genom att använda Nexams teknologi 

gör det möjligt att ersätta metaller och andra 

tyngre och dyrare material med plast inom en 

rad olika applikationer och tillämpningsområ-

den. Nexam grundades i juli 2009 efter en så 

kallad ”management buy-out” av ett flerårigt 

tvärbindningsprojekt från Perstorpkoncernen. 

Perstorp hade då lagt ett antal år av utveckling 

på projektet, men beslutat att avveckla sitt 

engagemang inom området för att istället 

fokusera på aldehydbaserad kemi. Nexam har 

idag fjorton anställda i Sverige och nio i 

 Skottland. Huvudkontor och R&D finns 

i Lund,  Sverige, medan produktionen sker i 

St. Andrews, Skottland.

Vision och mission

Nexams vision är att vara en erkänt världs-

ledande aktör inom området egenskapsmodi-

fiering av plast och polymera material genom 

värmeaktiverad tvärbindning.

Pågående samarbeten och kundprojekt

Sedan Nexams teknologi introducerades 2009 

har ett antal utvecklingsprojekt och samarbe-

ten inletts med en rad ledande aktörer, varav 

flera är världsledande inom sina respektive 

nischer. Som exempel kan nämnas BASF, Repsol, 

IRPC, Sumitomo, ABB, NASA och Rolls-Royce. 

Nexam arbetar för närvarande med 18 av värl-

dens 100 största kemi- och materialbolag.

Kvartalet i korthet
Operativt:

•  BASF och Nexam har ingått tvåårigt exklu-

sivt avtal för kommersialisering av tvärbind-

ningsbar nylon 66.

•  Nexam har ingått treårigt exklusivt leverans-

avtal med Armacell angående PET-skum. 

Nexamprodukter har levererats till Armacell 

under kvartalet.

•  Tester i reguljär produktion hos kund gällande 

en specialnylon för användning i exempelvis 

mobiltelefoner och läsplattor har genom-

förts, och kunden är fortsatt intresserad. 

•  Fördjupad diskussion angående samarbets-

avtal och samarbetsform för kommersialise-

ring av tvärbindningsbara polyolefiner pågår 

med en av parterna från PO-CROSS projektet.

•  Nexam har kontrakterat en agent i Europa 

för att sälja Nexamprodukter till konverte-

rare för bland annat uppgradering av åter-

vunnen PET och polyeten. 

•  Förhöjt intresse samt ökad efterfrågan av 

Nexams teknologi bland såväl utländska 

som inhemska bolag, inom bland annat PET, 

polyamid och polykarbonat.

•  Nexams samarbete med tre utvalda kon-

traktstillverkare fortsätter med höjd intensi-

tet. Förberedelser för produktion av Nexams 

produkter i multi-ton skala pågår.

•  Nexam har initierat kemikalietester av ett fler-

tal utvalda produkter för att kunna till godose 

regulatoriska krav vid kommande kommersia-

lisering och produktionsuppskalning.

•  Nexams patentansökan avseende framställ-

ning av EBPA beviljas i Europa. 

•  Nexams patentansökan avseende den unika 

molekylen MEPA beviljas i Sydafrika.

•  Nexams patentansökan avseende den unika 

molekylen MEPA beviljas i USA. 

•  Styrelsen i Nexam har beslutat att påbörja 

arbetet med att förbereda bolaget för listbyte 

från NASDAQ OMX Stockholm First North till 

NASDAQ OMX Stockholm Small Cap.

•  Nexam Chemical Holding AB (publ) genom-

förde i mitten av mars en riktad nyemission 

av 3 000 000 nya aktier, vilket har tillfört 

bolaget 67,5 miljoner kronor före avdrag för 

emissionskostnader. Likviden från nyemissio-

nen avses att användas till att finansiera och 

möjliggöra en fortsatt hög expansionstakt 

samt en utveckling av bolaget, dess markna-

der och produkter.

Finansiellt & Legalt:

•  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 

120 (203) kSEK. Periodens resultat före skatt 

uppgick till –7 631 (–6 487) kSEK.

•  Balansomslutningen vid periodens slut var 

112 572 (70 286) kSEK, varav likvida medel 

uppgick till 91 866 (56 038) kSEK.

•  Kassaflödet under perioden var 59 358 (48 822) 

kSEK drivet av nyemissionerna både före-

gående år och i år. Kvartalets kassaflöde 

från den löpande verksamheten var –5 044 

(–4 505) kSEK, vilket är bättre än normal takt 

som är cirka –7,5 miljoner kronor per kvartal. 

Detta beror på en temporär fluktuation i 

arbetande kapital.  
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Viktiga händelser efter periodens slut
•  Påbörjat projekt med stor europeisk special-

nylontillverkare.

•  Två konfidentialitetsavtal ingågna och pro-

jekt har inletts tillsammans, med en aktör 

inom elastomertillverkning samt en stor 

europeisk leverantör till försvarsindustrin.

•  Clean-Sky-projektet HICTAC har utvecklats 

positivt. Ytterligare en potentiell kund (utöver 

Rolls Royce) visar stort intresse för att testa 

materialet. Nya resultat tyder på att flera nya 

applikationsområden kommer att öppnas upp. 

Nyckeltal koncern

jan-mar
2014

jan-mar
2013

Helår
2013

Nettoomsättning (kSEK) 120 203 2 547

Rörelseresultat (kSEK) –7 603 –6 463 –26 790

Likvida medel (kSEK) 91 866 56 038 32 511

Eget kapital (kSEK) 101 189 62 842 43 523

Eget kapital per aktie före utspädning (SEK) 2,06 1,47 0,93

Soliditet (%) 89,9 89,4 79,8

Avkastning på eget kapital (%) neg neg neg

Balansomslutning (kSEK) 112 572 70 286 54 516

Kassalikviditet (%) 1 415,0 1 028,0 599,9

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st) 49 180 000 42 875 556 47 015 419

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st) 49 790 179 42 875 556 47 364 575

Resultat per aktie före utspädning (SEK) –0,16 –0,15 –0,56

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) –0,16 –0,15 –0,56

Aktiekurs på balansdagen (SEK)* 23,90 – 10,30

* Bolaget introducerades på börsen den 23 april 2013.

•  Utveckling av nästa generations modifierade 

formsprutningsverktyg har genomförts och 

uthärdningstester med detta pågår. 

•  Försäljning av NEXIMID 200 (EPA) till ny 

japansk kund som påbörjat kommersialise-

ring av material till elektronikindustrin.

•  Prover av mDOB-produkt har levererats till 

en rad potentiella kunder i Europa och även 

Kina för tester och kvalificering.
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Start för kommersialiseringar! 

Fokus i närtid riktas mot att stödja de 
stora projekt som rullar samt påbörjande av 
flera kommersialiseringar under året

Under första kvartalet i år så meddelade BASF 

att man nu går in i en kommersialiseringsfas 

för tvärbindningsbar nylon 66 innehållande 

Nexams tvärbindare. Efter drygt två års kon-

struktivt samarbete mellan Nexam och BASF, 

är vi nu framme vid den tidpunkt då produkter 

tas ut på marknaden för test – det är riktigt 

spännande! Min bedömning är att Nexams 

produkter framöver har stor potential att 

penetrera väsentliga delar av nylonmarknaden. 

Att BASF är först ut ser vi som mycket posi-

tivt för Nexam, eftersom de är en av de ledande 

aktörerna globalt inom nylon 66. Vår bedöm-

ning är att detta är den första av ett antal 

framtida liknande introduktioner av tvärbind-

ningsbara plaster från flera stora företag, då 

det är ca tio andra stora företag som för närva-

rande testar Nexams tvärbindare i nylon 6, 

nylon 12 och andra specialnyloner. 

Under februari gick Nexam in i ett exklusivt 

treårigt leveransavtal med Armacell, som är 

marknadsledare på PET-skum. Armacell har 

indikerat att de har för avsikt att lansera pro-

dukter innehållande våra tvärbindare på mark-

naden under 2014 och att de successivt kom-

mer att behöva större volymer av tvärbindare 

från Nexam. PET-skum är ett relativt nytt 

material på marknaden som uppvisar en kraf-

tig tillväxt då det tar marknadsandelar från 

skum som baseras på andra plaster. Applika-

tioner där PET-skummet finns idag är bland 

annat inom vindkraft, fordon och byggnader. 

PET-skum utgör en liten del av hela polyester-

marknaden, vilket ger en fingervisning om hur 

mycket mer det finns för Nexam att bearbeta 

där ute. Se gärna föregående rapports fokus-

ruta för mer information. Arbete pågår internt 

för att optimera tvärbindningskoncept för 

polyesterresin och då bland annat PET och 

PBT. De första testande kunderna kommer 

med stor sannolikhet att vara några av de 

stora producenterna av polyesterresin men 

även några andra spelare som arbetar med 

återvinning av plast. Vår europeiska agent som 

kontrakterades under första kvartalet har som 

särskild uppgift att utveckla affärer runt poly-

estrar samt polyolefiner, då vi gör bedöm-

ningen att det finns affärsmöjligheter i närtid 

inom dessa områden för Nexams produkter. 

Nexam erhöll under kvartalet information 

från de amerikanska och sydafrikanska patent-

myndigheterna om att de kommer att bevilja 

patenten för den unika molekylen NEXIMID 

500 (MEPA). Molekylen är central i bland annat 

utveckling av tvärbindare för olika nyloner. 

Under kvartalet som gick meddelade även den 

europeiska patentmyndigheten att Nexam 

kommer att erhålla ett processpatent för 

framställning av NEXIMID 400 (EBPA). 

EBPA-patentet är viktigt för att skydda 

framställningen av en av de centrala kompo-

nenterna i det nya högtemperaturharts som 

är under utveckling tillsammans med bland 

annat Rolls Royce samt Swerea SiComp. Se 

mer om poly imidmarknadens olika applikatio-

ner i denna rapports fokusruta. Nexam har för 

avsikt att under året lansera det för markna-

den nya högtemperaturhartset, vilket har 

utmärkta egenskaper.

För att säkerställa en stark balansräkning 

framgent genomfördes en riktad nyemission 

under mars där bolaget tillfördes 67,5 miljoner 

kronor före avdrag för emissionskostnader. 

Likviden avses att användas till att finansiera 

och möjliggöra en fortsatt hög expansions-

takt samt en utveckling av bolaget, dess mark-

nader och produkter. Bolaget kommer att öka 

bemanningen under året, för att hantera kom-

mande års aktiviteter.  

Fokus i närtid riktas mot att stödja de stora 

projekt som rullar samt påbörjande av flera 

kommersialiseringar under året. Dessutom 

ska vi fånga upp intresset från flera nya stora 

bolag som hört av sig till oss sedan årsskiftet. 

Parallellt med detta pågår arbetet med att 

förbereda bolaget för listbytet till NASDAQ 

OMX Stockholm Small Cap. 

Per Palmqvist Morin

VD, Nexam Chemical AB

VD:s kommentar



Nexam Chemical Holding AB (publ)

Delårsrapport för kvartal 1, januari-mars 2014 5

Inledning

De första patentansökningarna rörande poly-

imider gjordes 1959 och 1960 i USA och 

Europa. Några år senare, 1964–65 ansökte 

DuPont om ett patent på sina då nyutvecklade 

material Kapton, Vespel och Pyre-ML. Detta är 

material som används än idag inom områ-

dena; isolationsfilmer i elektronik, elektriska 

isolatorer som kunde motstå höga temperatu-

rer och beläggning av ledare (i strömkablar, 

elektriska motorer med mera).  

För dem som skeptiskt betraktat de bristfäl-

liga egenskaperna hos termoplast under 1950- 

och 1960-talet var produkter tillverkade av 

polyimidmaterial en överraskande upplevelse.  

Polyimidmaterialet besatt stor motstånds-

kraft mot värme (termisk stabilitet) på ett sätt 

som tidigare varit okänt för en polymer. 

Den första polyimid som kom att produce-

ras i stora kommersiella kvantiteter var 

 KAPTON® från DuPont. Ett material som 

bestod av grundstenarna PMDA och ODA 

(PyroMellitsyraDiAnhydrid och OxyDiAnalin) 

och som i huvudsak används inom elektronik-

industrin. Kaptonfilmerna känns lätt igen på 

den gulbruna eller orange färgen och brukar 

finnas inne i diverse olika elektronikprodukter. 

Stora volymer används också som ”wire coa-

ting” i elektriska ledare (kopparkablar). Belägg-

ningen känns även här igen på den brunaktiga 

färgen som är karaktäristisk hos elektriska spo-

lar i till exempel elmotorer och generatorer. 

Användning av och egenskaper hos polyimider

Polyimidplaster är lätta, flexibla och mot-

ståndskraftiga mot värme och kemikalier. Ett 

användningsområde som illustrerar materia-

lets egenskaper är i flexibla kablar (en isole-

rande film på en kopparledare) som används i 

till exempel bärbara datorer. Det är kabeln som 

ansluter logikkortet till bildskärmen (och 

måste böjas varje gång den bärbara datorn 

öppnas eller stängs). Polyimider används också 

inom halvledarindustrin som högtemperatur-

lim, fotoresist vid tillverkning av både kretskort 

och datorprocessorer samt som isolationsfilm 

mellan de ledande lagren i datorprocessorer. 

Kombinationen av mycket bra tålighet mot 

värme, kemikalier, UV etc. är nödvändiga egen-

skaper för att det ska fungera. 

Fördjupning:  Nexams Högtemperaturprojekt
Nexams produkter inom området

Nexam har en produktportfölj (NEXIMID 100–

500) som riktar sig till såväl polyimider som 

polyeterimider. Produkterna består av tvär-

bindare som används till olika typer av applika-

tioner och som gör bearbetningen betydligt 

lättare eller i vissa fall möjlig i tidigare omöj-

liga fall, ökar produktionshastigheten och 

komponentkvaliteten, ger materialet betyd-

ligt ökade kemiska och mekaniska egenskaper 

och förbättrar isolationsförmågan. Vissa av 

produkterna är patenskyddade eller håller på 

att skyddas av patent.

De olika tvärbindarna för polyimider möjlig-

gör tvärbindning vid olika temperaturer (från 

200°C till över 400°C) och ger därmed använ-

daren stor frihet att skräddarsy produktkvali-

teten på de tillverkade komponenterna. Sam-

arbete bedrivs med många stora tillverkare av 

polyimider för utvärdering och kvalificering av 

Nexams produkter in i kunders produkter. 

Några kvalificeringar är redan genomförda 

och fler förväntas inom en snar framtid.

Utöver detta har Nexam tillsammans med 

en amerikansk kund utvecklat en polyimid-

plast för volymprodukter med egenskaper 

som passar flyg- och elektronikindustrin. Hart-

set har så här långt utvärderats med mycket 

gott resultat i ett pågående EU-projekt till-

sammans med Rolls-Royce och Sicomp. Hart-

set är ett av få med högsta tänkbara värme-

prestanda och förmodligen det enda i sitt slag 

för ”billig” serieproduktion av högtemperatur-

kompositer (RTM, Resin Transfer Molding eller 

injicering) riktade mot heta användnings-

områden inom flyg- och bilindustrin.

För bearbetning till detaljer användes ofta 

varmpressning (sintring) för de tidigt utveck-

lade polyimiderna. På grund av sin höga meka-

niska stabilitet, även vid höga temperaturer, 

används dessa i detaljer som bussningar, lager, 

hylsor och konstruktionsdetaljer i krävande 

applikationer, ibland med integrerade smörj-

medel. En mer bearbetningsvänlig form av 

polyimider är polyeterimider som också kan 

formsprutas, spinnas eller extruderas till fär-

diga detaljer.

Materialets egenskaper illustreras också av 

användning inom områden som stoftavskilj-

ning i rökgaser från värmepannor och förbrän-

ningsanläggningar. Polyimid är också det van-

ligaste materialet som används för membran 

till osmotisk filtrering vid vattenrening. Som 

kuriosa kan också nämnas att den 2012 av 

JAXA uppsända farkosten IKAROS använder 

”solsegel” gjorda av KAPTON istället för raket-

motorer för kontinuerlig drift vid sin färd mot 

yttre rymden. IKAROS sköts dock upp på tradi-

tionellt vis och ”solseglen” fälldes ut först 

ovanför atmosfären.

Marknad

Den totala volymen av polyimider och polyeter-

imider uppgår till 40–50 000 ton per år förde-

lade i segment enligt tabellen nedan. Det är en 

kraftig tillväxt med 4–6% per år i genomsnitt 

mellan 2007 och 2017 och tillväxten förväntas 

snarare öka än minska efter 2017, beroende på 

bland annat växande flyg, elektronik- och bil-

marknad. 

Polyimider och Polyeterimider per använd-

ningsområde 2007 och 2017 (prognos) i 

1000-tals ton.

2007
2017 

prognos

Fordon 16,2 22,8

Flyg, Rymd och Försvar 1,8 2,5

Konsumentprodukter 0,5 0,6

El och Elektronik 12,1 19,8

Industri 3,4 4,2

Medicinsk utrustning och 
 hälsovård 0,7 1

Källa: The Future of Specialty Plastics. Market forecasts to 
2017 made by Smithers-RAPRA 2012.
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•  BASF och Nexam Chemical har gemensamt 

beslutat sig för att inleda kommersialise-

ringsfasen avseende nytt tvärbindningsbart 

material baserat på nylon 66 och Nexams 

tvärbindare. BASF har fått en tvåårig mark-

nadsexklusivitet, under förutsättning att de 

köper en viss minimivolym av Nexamproduk-

ter under avtalsperioden. Nexamprodukter 

har levererats till BASF under  kvartalet.

•  Nexam har ingått ett treårigt leveransavtal 

med Armacell, världens största tillverkare av 

PET-skum. Armacell har exklusivitet gällande 

användning av Nexams tvärbindare till PET-

skum, under förutsättning att de köper en 

viss minimivolym Nexamprodukt under 

avtalsperioden. Nexamprodukter har levere-

rats till Armacell under kvartalet.

•  Försäljning av NEXIMID 100 (PEPA) till USA-

baserad kund. 

•  Kvalificering av NEXIMID 100 (PEPA) fortgår 

hos flera andra USA-baserade kunder.

•  Stor koreansk elektroniktillverkare har påbörjat 

utvärdering av NEXIMID-produkter.  

•  Tester i reguljär produktion hos kund gäl-

Verksamheten under kvartalet

lande en specialnylon för användning i exem-

pelvis mobiltelefoner och läsplattor har 

genomförts. Kunden har uttryckt fortsatt 

intresse för utvärdering av Nexams tekno-

logi och nya tester planeras. 

•  Fördjupad diskussion angående samarbets-

avtal och samarbetsform för kommersialise-

ring av tvärbindningsbara polyolefiner, 

exempelvis polyeten till rör, pågår med en av 

parterna från PO-CROSS-projektet.

•  Nexam har kontrakterat en agent i Europa 

för att sälja Nexamprodukter till konverte-

rare för bland annat uppgradering av åter-

vunnen PET och polyeten. Flera intressanta 

affärsmöjligheter har redan identifierats till-

sammans med potentiella kunder.

•  Förhöjt intresse samt ökad efterfrågan av 

Nexams teknologi bland såväl utländska 

som inhemska bolag. Bland de nya projekt 

som för närvarande diskuteras märks till 

exempel egenskapsförbättringar hos PET 

(för byggnadsapplikationer), polyamid (tuber 

och fordonsindustrin) och polykarbonat.

•  Nexams samarbete med tre utvalda kon-

traktstillverkare fortsätter med höjd intensi-

tet och förberedelser för produktion av 

 Nexams produkter i multi-ton skala pågår. 

•  Nexam har initierat kemikalietester av ett 

flertal utvalda produkter för att kunna till-

godose regulatoriska krav vid kommande 

kommersialisering och produktionsuppskal-

ning. Testerna utförs i enlighet med de krav 

som ställs i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 

december 2006 om registrering, utvärde-

ring, godkännande och begränsning av kemi-

kalier (Reach) och annan liknande lagstift-

ning i exempelvis Japan och USA.

•  Nexam har, i enlighet med förändrade regler 

för bolag med kemisk verksamhet, inkommit 

med verksamhetsanmälan till berörd myn-

dighet. 

•  Nexams patentansökan avseende framställ-

ning av EBPA beviljades i Europa. Detta patent 

är viktigt då EBPA är central för högtempera-

turhartset som Rolls Royce utvärderar.

•  Nexams patentansökan avseende den unika 

molekylen MEPA beviljas i Sydafrika.

•  Nexams patentansökan avseende den unika 

molekylen MEPA beviljas i USA.

•  Styrelsen i Nexam har beslutat att påbörja 

arbetet med att förbereda bolaget för listbyte 

från NASDAQ OMX Stockholm First North till 

NASDAQ OMX Stockholm Small Cap.

•  Nexam Chemical Holding AB (publ) genom-

förde i mitten av mars en riktad nyemission 

av 3 000 000 nya aktier, vilket tillfört bolaget 

67,5 miljoner kronor före avdrag för emis-

sionskostnader. Likviden från nyemissionen 

avses att användas till att finansiera och 

möjliggöra en fortsatt hög expansionstakt 

samt en utveckling av bolaget, dess markna-

der och produkter.

Under kvartalet har verksamheten utvecklats positivt på många sätt. 

Några av de viktigare händelserna var: 
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Ekonomi
Omsättning och resultat

Periodens nettoomsättning uppgick till 

120 (203) kSEK, varav merparten var försälj-

ning av NEXIMID 100 (PEPA) till en amerikansk 

kund. Övrig omsättning kom från försälj-

ning av utvecklingsprodukter (NEXIMID- och 

 NEXAMITE-produkter) till potentiella kunder i 

Korea och Europa.  Koncernens intäkter upp-

gick under kvartalet till 190 (839) kSEK, varav 

intäkter från bidrag  uppgick till 0 (636) kSEK. 

Personalkostnaderna uppgick under kvar-

talet till –3 226 (–2 765) kSEK. Ökningen är orsa-

kad av en ökad bemanning i Sverige och Skott-

land jämfört med samma period föregående 

år. Detta är en effekt av uppbyggnaden av 

plastbearbetningslaboratoriet i Lund samt den 

ökade produktionstakten i  Skottland. Övriga 

rörelsekostnader uppgick till –3 281 (–3 167) 

kSEK, vilket är i linje med samma period föregå-

ende år. Kvartalets resultat före skatt uppgick 

till –7 631 (–6 487) kSEK. 

Personal och organisation

Nexam har i Sverige ökat antalet anställda 

jämfört med samma period föregående år 

från tolv till fjorton personer. Detta är drivet 

av uppbyggnaden av ett plastbearbetningsla-

boratorium i Lund samt hög aktivitet i bolaget. 

I Nexam St. Andrews har antalet fast anställda 

gått från fyra, vid utgången av kvartal 1, 2013, 

till nio personer vid utgången av kvartal 

1, 2014. Även detta på grund av hög aktivitet i 

bolaget. 

Investeringar

Periodens investeringar består av satsningar  i 

laboratorieutrustning. Totalt under året har 

investeringar till ett värde om  0,5 miljoner kro-

nor genomförts.

Kassaflöde

Periodens kassaflöde uppgick till följd av 

nyemissionen till 59 358 (48 822) kSEK. Kassa-

flödet från den löpande verksamheten under 

perioden var –5 044 (–4 505) kSEK, varav rörelse-

kapitalets förändring var 1 969 (1 261) kSEK, 

främst drivet av ökade leverantörs skulder och 

högre varulager samt minskning av kundford-

ringar under perioden. 

Likviditet och Finansiering

Per balansdagen, den 31 mars 2014, uppgick 

likvida medel till 91 866 (56 038) kSEK. Koncer-

nen tillfördes 67,5 MSEK före avdrag för emis-

sionskostnader under mars månad i samband 

med en nyemission av 3 miljoner aktier. Lång-

fristiga skulder består av räntebärande lån 

från Bank of Scotland för verksamheten i 

Nexam St. Andrews Ltd. 

Balansräkning

Då Nexam redovisar enligt K3 har justering 

gjorts för finansiella leasingavtal i balans-

räkningen. Detta innebär att leasingavtalen 

läggs upp som anläggningstillgångar samt kort-

fristiga skulder. Eftersom detta inte påverkar 

kassaflödet har justering gjorts i kassa-

flödesanalysen, vilket innebär att endast de 

utbetalda förhöjda leasingavgifterna ingår i pos-

ten kassaflöde från investeringsverksamheten. 
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Finansiella rapporter

Resultaträkning koncernen

(kSEK)
jan-mar

2014
jan-mar

2013
Helår
2013

Rörelsens intäkter 190 839 5 457

Råvaror och förnödenheter –558 –946 –3 020

Personalkostnader –3 226 –2 765 –12 923

Övriga rörelsekostnader –3 281 –3 167 –13 734

Av- och nedskrivningar –728 –424 –2 570

Rörelseresultat –7 603 –6 463 –26 790

Finansnetto –28 –24 282

Resultat efter finansiella poster –7 631 –6 487 –26 508

Skatt på årets resultat 0 0 –5

Periodens resultat –7 631 –6 487 –26 513

Balansräkning koncernen

(kSEK) 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 3 531 2 930 3 572

Materiella anläggningstillgångar 12 204 7 754 12 367

Finansiella anläggningstillgångar 5 30 5

Summa anläggningstillgångar 15 740 10 714 15 944

Omsättningstillgångar

Varulager 3 343 2 048 2 824

Övriga omsättningstillgångar 1 623 1 486 3 237

Kassa och bank 91 866 56 038 32 511

Summa omsättningstillgångar 96 832 59 572 38 572

Summa tillgångar 112 572 70 286 54 516

Eget kapital och skulder

Eget kapital 101 189 62 842 43 523

Skulder

Långfristiga skulder 4 776 1 847 5 034

Kortfristiga skulder 6 607 5 597 5 959

Summa skulder 11 383 7 444 10 993

Summa eget kapital och skulder 112 572 70 286 54 516
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Kassaflödesanalys koncernen

(kSEK)
jan-mar

2014
jan-mar

2013
Helår
2013

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital –7 013 –5 766 –23 572

Förändringar i rörelsekapital 1 969 1 261 –1 198

Kassaflöde från den löpande verksamheten –5 044 –4 505 –24 770

Kassaflöde från investeringsverksamheten –473 –306 –2 933

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 64 875 53 633 52 930

Periodens kassaflöde 59 358 48 822 25 227

Likvida medel vid periodens ingång 32 511 7 265 7 265

Omräkningsdifferens i likvida medel –3 –49 19

Likvida medel vid periodens utgång 91 866 56 038 32 511

Förändringar i eget kapital

(kSEK)
jan-mar

2014
jan-mar

2013
Helår
2013

Eget kapital vid periodens ingång 43 523 15 676 15 676

Nyemissioner och teckningsrätter 67 500 53 850 53 820

Emissionskostnader –2 136 0 0

Apportemission 0 13 737 13 737

Kostnad för apportemission 0 –13 687 –13 687

Periodens resultat –7 631 –6 487 –26 513

Omräkningsdifferens –67 –247 490

Eget kapital vid periodens utgång 101 189 62 842 43 523

Balansräkning moderbolaget

(kSEK) 2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 243 990 243 990 243 990

Summa anläggningstillgångar 243 990 243 990 243 990

Omsättningstillgångar

Övriga kortfristiga fordringar 572 0 698

Kassa och bank 67 838 50 1 314

Summa omsättningstillgångar 68 410 50 2 012

Summa tillgångar 312 400 244 040 246 002

Eget kapital och skulder

Summa eget kapital * 309 519 244 040 244 050

Skulder

Kortfristiga skulder 2 881 0 1 952

Summa skulder 2 881 0 1 952

Summa eget kapital och skulder 312 400 244 040 246 002

* Moderbolagets eget kapital

Ingående eget kapital 1/1 244 050 0 0

Nyemission 67 500 50 50

Emissionskostnader –2 136 0 0

Apportemission 0 243 990 243 990

Resultat för perioden 105 0 10

Utgående eget kapital på 
 balansdagen 309 519 244 040 244 050

Resultaträkning moderbolaget

(kSEK)
jan-mar

2014
jan-mar

2013
Helår
2013

Rörelsens intäkter 1 335 0 4 776

Personalkostnader –701 0 –2 198

Övriga rörelsekostnader –529 0 –2 561

Rörelseresultat 105 0 17

Finansnetto 0 0 –2

Resultat efter finansiella poster 105 0 15

Skatt på årets resultat 0 0 –5

Periodens resultat 105 0 10

Lund, den 14 maj 2014

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
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Aktiekapital, aktien och ägarförhållanden
Nexams aktiekapital uppgår till 995 769,23 kro-

nor fördelat på 51 780 000 utestående aktier. 

Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga 

aktier har lika rätt till utdelning. Bolagets 

dotter  bolag Nexam Chemical AB har givit ut 

7 280 teckningsoptioner till personalen förde-

lat på tre optionsprogram med lösen 2016, 

2017 och 2018. Optionerna utgavs till mark-

nadsmässiga villkor. Varje option berättigar till 

teckning av en option i dotterbolaget Nexam 

Chemical AB. Nexam har ingått avtal med 

optionsinnehavarna om en rätt för Nexam att 

förvärva eventuellt tecknade aktier i dotter-

bolaget mot betalning i form av 182,5034 

Åtgärd
Förändring 

aktiekapital (kr)
Ack. aktie-
kapital (kr)

Förändring 
(antal aktier)

Ack. antal 
aktier Kvotvärde (kr)

Bolagsbildning 50 000 50 000 50 000 50 000 1 

Split 50 000 2 550 000 2 600 000 0,02

Apportemission 888 077 938 077 46 180 000 48 780 000 0,02

Nyemission 57 692 995 769 3 000 000 51 780 000 0,02

Aktieägare Aktier Procent

UBS AG för kunds räkning 4 276 318 8,3%

Lennart Holm, via bolag 2 591 596 5,0%

Försäkringsbolaget, Avanza Pension 2 528 613 4,9%

Richard Tooby, privat och via bolag 2 132 266 4,1%

Per Palmqvist Morin, via bolag, privat och familj 2 070 569 4,0%

Jan-Erik Rosenberg, privat och via bolag 2 048 866 4,0%

Daniel Röme, via bolag 2 000 237 3,9%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 809 929 3,5%

Michael Karlsson,  privat och via familj 1 701 421 3,3%

AMF Aktiefond Småbolag 1 590 107 3,1%

Övriga aktieägare 29 030 078 56,1%

Totalt 51 780 000 100,0%

2 januari 31 mars

Aktiens utveckling under perioden

%

Nexam OMX  index
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Nexam Chemical Holding ABs 

aktie blev den 23 april 2013 

ansluten till NASDAQ OMX 

First North. Kortnamnet är 

NEXAM och ISIN-koden 

SE0005101003. För mer infor-

mation om aktien, se 

 www.nexam.se.

 nyemitterade aktier i Nexam för varje 

ny emitterad aktie i dotterbolaget. Om samt-

liga  teckningsoptioner utnyttjas för teckning 

av aktier i dotterbolaget kommer Nexam att 

ge ut totalt 1 328 625 aktier som betalning. De 

 nyemitterade aktierna skulle motsvara ca 2,5% 

av aktiekapitalet vid nuvarande antal utestå-

ende aktier. 

Aktien i Nexam Chemical Holding AB note-

rades vid NASDAQ OMX First North i Stock-

holm den 23 april 2013. Nedan presenteras ett 

diagram som visar utveckling av omsättning 

och kurs för aktien mellan den 23 april 2013 

och 31 mars 2014. Under det första kvartalet 

2014 har knappt 33 miljoner aktier omsatts, 

motsvarande drygt 67 % av det totala antalet 

utestående aktier. Den genomsnittliga kursen 

under perioden var 23,86 kronor per aktie. 

Antalet aktieägare per den sista mars var 

8 565, en ökning med drygt 2 500 ägare sedan 

årsskiftet. 

Aktiekapitalets utveckling och en ägarför-

teckning per den 31 mars visas nedan. För 

ytterligare information hänvisas till den 

bolagsbeskrivning och årsredovisningen från 

2013 som återfinns på Nexams hemsida 

www.nexam.se.
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Redovisningsprinciper
Vid upprättandet av årsredovisning och koncernredovisning för 2012 

tillämpade koncernen för första gången BFNAR 2012:1 (K3). Övergången 

till K3 föranledde vissa ändringar i resultaträkningen. Moderbolaget 

 tillämpade inte några frivilliga undantag från retroaktiv tillämpning av 

K3, utan omräkning gjordes med full retroaktivitet. Tillämpade redovis-

ningsprinciper är oförändrade mot dem som användes i 2013 års 

 årsredovisning. För ytterligare information hänvisas till koncernens 

 årsredovisning 2013.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka kan innebära 

en risk för koncernens verksamhet och resultat. För bolagets risker och 

osäkerhetsfaktorer hänvisas till bolagsbeskrivningen på Nexams hemsida 

och årsredovisningen för 2013.

Definitioner
Soliditet 

Anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med egna 

medel. Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent 

skatteskuld) i förhållande till balansomslutningen.

Kassalikviditet 

Visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Omsättningstillgångar 

exklusive lager i förhållande till kortfristiga skulder. 

Avkastning på eget kapital 

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital (ingående 

eget kapital plus utgående eget kapital dividerat med två).

Genomsnittligt antal aktier 

har beräknats enligt IAS33. Beräkningarna har utförts utifrån en mate-

matisk justering av det historiska antalet utestående aktier inklusive 

optioner.

Uppskattning och bedömning
För att kunna upprätta de finansiella rapporterna, gör styrelsen och 

bolagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företa-

gets resultat och ställning, samt av lämnad information i övrigt.

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på 

historiska erfarenheter samt 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 finan-

siell ställning under kommande rapportperioder, är främst bedömningar 

om marknadsförutsättningar och därmed värdet på koncernens anlägg-

ningstillgångar. 

Koncernstruktur och kompletterande information
Nexam Chemical Holding AB är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556919-

9432. Koncernen består av moderbolaget Nexam Chemical Holding AB, det helägda dotterbolaget 

Nexam Chemical AB (org. nr. 556784-6711), och Nexam Chemical ABs dotterbolag i Skottland, 

Nexam St. Andrews Ltd. (org. nr. SC410830).

Nexam St. Andrews Ltd

Nexam Chemical Holding AB (publ)

100%

Nexam Chemical AB

100%
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Finansiell kalender

2014-05-14 Årsstämma

2014-05-14 Delårsrapport Q1 2014

2014-08-21 Delårsrapport Q2 2014

2014-11-10 Delårsrapport Q3 2014

Februari 2015 Bokslutskommuniké Q1–Q4 2015

Kontakt & Medier
Bolaget

Nexam Chemical Holding AB (publ) 

Medicon Village, Scheelevägen 2

223 81  LUND

Tel: 0706-55 55 82

www.nexam.se  

Certified Adviser

Remium Nordic AB

Kungsgatan 12–14

111 35  STOCKHOLM

Tel: 08-454 32 00

www.remium.com 

Kontoförande institut

Euroclear Sweden AB

Box 7822

103 97  STOCKHOLM

Tel: 08-402 90 00

www.euroclear.nu

Revisor

Willfors, Hans Magnus

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Box 4009

203 11  MALMÖ

www.pwc.com/se

Nexam Chemical Holding AB (publ) 

Medicon Village, Scheelevägen 2

223 81  LUND

Tel: 0706-55 55 82

www.nexam.se

Kommande händelser 2014


