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å
 

Operativt: 

• Fortsatt tillväxt inom fokusområde högprestanda. 

• Ny produkt framtagen, NEXIMID® 800, inom högprestanda i samarbete med befintlig kund. 

• Patentansökan avseende en tvärbindningsbar nylon beviljas i Europa. 

 

Finansiellt: 

• Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 090 (1 113) kSEK. 

• Rörelseförlusten för kvartalet var -4 022 (-5 411) kSEK.  

• Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 115 885 (133 147) kSEK. 

• Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till -2 497 (-2 862) kSEK. 
 

å

• Erhåller order på 600 kSEK från Diab som ett resultat av deras lansering och ökad produktionstakt av 

högprestandaskum. 

• Erhåller order om totalt 5,3 MSEK från Maverick avseende fokusområdet högprestanda. 

• Första kommersiella applikationen av material till halvledare – ett nytt segment inom högprestanda.  

• Susanne Thygesson rekryterad till ny COO och Erik Lager tar över som CTO efter Dane Momcilovic, som lämnar 

bolaget för en anställning hos Nexam Chemicals viktiga kund Diab. 
 

  jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår 

  2017 2016 2017 2016 2016 

Nettoomsättning (kSEK) 2 090 1 113 9 003 6 171 8 268 

Rörelseresultat (kSEK) -4 022 -5 411 -14 746 -15 845 -21 923 

Likvida medel (kSEK) 115 885 143 350 115 885 143 350 133 147 

Kassaflöde (kSEK) -3 087 -3 672 -17 246 107 180 97 005 

Eget kapital (kSEK) 149 261 172 331 149 261 172 331 164 231 

Eget kapital per aktie före utspädning (SEK) 2,31 2,66 2,31 2,66 2,54 

Soliditet (%) 95 97 95 97 94 

Balansomslutning (kSEK) 157 317 176 921 157 317 176 921 173 884 

Kassalikviditet (%) 1 899 3 469 1 899 3 469 1 857 

            

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st) 64 724 000 64 724 000 64 724 000 61 228 175 62 106 907 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st) 64 724 000 65 113 213 64 724 000 61 698 374 62 106 907 

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,06 -0,08 -0,23 -0,26 -0,36 

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,06 -0,08 -0,23 -0,26 -0,36 

Aktiekurs på balansdagen (SEK) 8,20 10,15 8,20 10,15 12,25 
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VD Anders Spetz har ordet 

 

Med tredje kvartalet avslutat så konstaterar jag att 

fokusområdet högprestandaplaster står för huvuddelen 

av försäljningsintäkten även detta kvartal. Total 

omsättning för perioden uppgick till 2,1 MSEK med en hög 

bruttomarginal genererad av en bra produktmix med stor 

andel högprestandaprodukter. Försäljningen inom 

fokusområde polyetenrör har i huvudsak bestått av 

provvolymer av nya produkter till rörtillverkare för 

fortsatta tester.  När det gäller PET-skum har försäljningen 

inte tagit fart som förväntat, främst beroende på låg 

aktivitet hos Armacell. Vår andra stora kund inom 

segmentet, Diab, har dock hållit högre tempo och efter 

periodens slut kom första orderna som resultat av vårt 

gemensamma arbete. 

 

Att försäljningen ökar av högprestandaprodukter är 

naturligtvis positivt. Målet är dock att få fart på volymerna 

inom samtliga fokusområden och över tid säkerställa en 

kontinuerlig tillväxt. Våra nya masterbatchprodukter och 

produktionskapacitet för dessa är essentiella delar av 

strategin.  

 

Fortsatt positiv utveckling inom högprestandapolymerer 

Utvecklingen inom högprestandasegmentet fortsätter att 

vara positiv. Nyligen erhöll vi en uppföljande order på 5,3 

MSEK från Maverick. Volymmässigt 15 % större än den 

tidigare ordern vilket jag bland annat ser som ett bevis på 

att vi kan leverera rätt produkt till rätt kvalitet i rätt tid. En 

eloge till vår produktions- och logistikorganisation. Ordern 

levereras efter avrop under det kommande året. 

 

I samarbete med en av våra befintliga kunder har vi tagit 

fram en ny produkt, NEXIMID® 800. Liksom våra övriga 

NEXIMID®-produkter så förbättrar den egenskaperna hos 

polyimider, i detta fall för högtemperaturapplikationer i 

flygplansmotorer.  

 

Under oktober har vi meddelat att vi fått vår första 

kommersiella applikation inom material till halvledare 

genom produktserien NEXIMID 200. 

 

 

  

Intresset från halvledarutvecklarna beror främst på att 

våra material och produkter möjliggör härdning vid lägre 

temperaturer. De polymera material som ingår i 

halvledarna härdas sent i tillverkningsprocessen och 

behöver därför ske vid lägre temperatur för att inte skada 

övriga ingående delar. I takt med att man går mot mindre 

och mindre komponenter, så blir temperaturen i 

komponenterna ofta högre under användning. Därför 

behövs temperaturtåligt material som polyimid. Polyimid 

måste dock normalt härdas vid ganska hög temperatur, 

men med hjälp av NEXIMID® kan temperaturen sänkas 

med upp till 100 grader. Ännu så länge handlar det om 

små försäljningsvolymer, men potentialen och 

utvecklingsmöjligheterna i segmentet är stora. 

 

Nya masterbatchprodukter inom PET-skum 

I samarbete med Diab har vi utvecklat flera nya 

masterbatchprodukter baserade på NEXAMITE®, 

exempelvis NEXAMITE® M85. Detta utvecklingsarbete har 

bl.a. lett till den order som vi nu fått av Diab. 

Ordervolymen är i detta fall liten, men de signaler och 

prognoser vi får från Diab är lovande. Det rör sig om nya 

produkter som Diab introducerat på marknaden och de 

förväntar sig en successivt ökade produktionsvolymer. 

Tillämpningsområden för dessa produkter är till exempel 

material för energiproduktion, såsom vind och solkraft, 

samt transportlösningar såsom fordon. Vi räknar med att 

börja leverera de nya produkterna till Diab under fjärde 

kvartalet.  

 

”…de förväntar sig successivt ökade 

produktionsvolymer.” 

 

I dagsläget har vi leveransavtal med två aktörer inom 

området, Armacell och Diab. Dessa avtal löper fortsatt på. 

Det är framför allt utvecklingen i samarbetet med Diab 

som utvecklas väl. Med Armacell återstår fortfarande en 

del tester vilket genererat en fördröjning men parterna 

arbetar på för att få bollen i rullning. 
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Vi har nu även initierat ett nytt projekt tillsammans med 

en tredje av de fyra stora tillverkarna av skum i världen. 

Än så länge pågår tester med små leveransvolymer för 

kundens valideringsprocess, men vi ser möjligheter att på 

mycket kort sikt omvandla detta till kommersiell 

försäljning. 

 

Patentportföljen växer 

Under perioden har vi stärkt vår patentportfölj, då vi fått 

positivt besked från Europeiska patentmyndigheten 

rörande vår ansökan avseende en ny typ av 

tvärbindningsbar nylon. Denna patentansökan är 

relaterad till nya typer av polyamider som innehåller 

NEXIMID®- och NEXAMITE®-tvärbindare och som 

därigenom uppvisar förbättrade tjänsteegenskaper. 

Motsvarande ansökan är sedan tidigare beviljad i USA.  

 

Mål om samarbetspartner, alternativt förvärv, oförändrat 

I förra kvartalsrapporten nämnde jag att bolagets mål är 

att innan årets slut nå en överenskommelse med en 

utvald partner för att bland annat uppnå en snabbare 

utveckling och kommersialisering av vårt 

masterbatchkoncept. Processen med att säkra rätt 

partner, som på ett optimalt sätt kompletterar Nexam 

Chemicals nuvarande verksamhet, har intensifierats och 

rör sig framåt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kika in på vår nya hemsida! 

I slutet av oktober lanserade vi vår nya websida. Vi har i 

första hand utgått ifrån behov och önskemål från våra 

kunder, men vi har precis som tidigare ett stort fokus på 

att all information till våra aktieägare ska vara tillgänglig 

och lätt att hitta. 

 

Den 13 november deltar vi i Aktiespararnas ”Stora 

Aktiedagen” på Sheraton Hotel i Stockholm. 

Presentationen sänds direkt via webben 

(www.aktiespararna.se) och kommer därefter att vara 

tillgänglig på vår hemsida. Jag ser fram emot att få träffa 

våra aktieägare och hoppas att så många som möjligt 

kommer dit. 

 

För er som vill planera i god tid så hålls nästa årsstämma i 

Nexam Chemicals den 17 maj 2018, kl. 15:00, i Lund. Jag 

hoppas att få se många av er där, men innan dess har vi 

ett antal intressanta månader framför oss. 

 

Anders Spetz, VD 

 

   

file://///VENUS/Userfolder/c.svensson/Finans/Kvartalsrapport/Q3%202017/Q-rapport/www.aktiespararna.se
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Nexam Chemical 

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som 

gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen 

produktionsteknik avsevärt förbättra egenskaper och 

prestanda i de flesta typer av plaster. Till de egenskaper 

som förbättras hör bland annat temperaturtålighet och 

livslängd. De egenskapsförbättringar man kan nå genom 

att använda Nexam Chemicals teknologi gör det möjligt 

att ersätta metaller och andra tyngre och dyrare material 

med plast inom en rad olika applikationer och 

tillämpningsområden. Bolaget grundades i juli 2009 efter 

en så kallad ”management buy-out” av ett tvär-

bindningsprojekt 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. Huvud-

kontor och laboratoriet för utveckling av plastapplika-

tioner finns i Lund, Sverige. Ny utveckling och 

formuleringsutvärdering sker i kemi laboratoriet i St 

Andrews, Skottland där även pilotskalig produktion sker. 

Storskalig produktion sker i samarbete med stora 

kontraktstillverkare. 

 Pågående samarbeten och kundprojekt 

Sedan Nexam Chemicals teknologi introducerades 2009 

har ett antal utvecklingsprojekt och samarbeten inletts 

med en rad aktörer, varav flera är världsledande inom sina 

respektive nischer. Nexam Chemical arbetar med flera av 

de största kemi- och materialbolagen i världen. 

 

Vision och mission 

Nexam Chemicals vision är att vara en erkänt världs-

ledande aktör inom området egenskapsmodifiering av 

plast och polymera material genom värmeaktiverad 

tvärbindning. 
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Omsättning och resultat 

Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 2 090    

(1 113) kSEK och för de första nio månaderna till 9 003      

(6 171) kSEK. Övriga rörelseintäkter uppgick under 

kvartalet till 347 (219) kSEK. 

 

Personalkostnaderna var under tredje kvartalet, -3 111     

(-4 065) kSEK och de övriga externa kostnaderna var för 

kvartalet -1 447 (-1 592) kSEK. Kvartalets resultat före 

skatt uppgick till -4 047 (-5 451). Under kvartalet har 

externa utgifter och personalutgifter kopplade till 

produktutveckling balanserats i balansräkningen med 

totalt belopp om 782 (587) kSEK. 

 

Personal och organisation 

Jämfört med motsvarande kvartal föregående år har 

medelantalet anställda ökat till 15 (13) varav 9 (9) i Sverige 

och 6 (5) i Skottland. Antal anställda vid periodens utgång 

var fjorton. 

 

Investeringar 

De totala investeringarna i immateriella tillgångar under 

året uppgår till 2 543 (1 473) kSEK. Av dessa utgör 1 988 

(1 273) kSEK nettoinvesteringar i balanserade utgifter 

avseende produktutveckling. Årets totala investeringar i 

materiella anläggningstillgångar uppgår till 0 (172) kSEK. 

 

Kassaflöde 

Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten 

uppgick till -2 497 (-2 862) kSEK och för de första nio 

månaderna till -14 422 (-12 885) kSEK. Kassaflödet för de 

första nio månaderna har påverkats negativt av 

lageruppbyggnad. Det totala kassaflödet för kvartalet blev 

-3 087 (-3 672) kSEK. 

 

Finansiell ställning 

Jämfört med årets början uppgick soliditeten den 30 

september 2017 till 95 (94) procent och det egna kapitalet 

till 149 261 (164 231) kSEK. Likvida medel på balansdagen 

var 115 885 (133 147) kSEK jämfört med årets början. 

Bland de långfristiga skulderna finns ett räntebärande lån 

från Handelsbanken i Skottland avseende verksamheten i 

Nexam St. Andrews Ltd.  

 

 

 

Koncernen 

Nexam Chemical Holding AB är 

ett svenskt publikt aktiebolag 

med organisations-nummer 

556919-9432. Koncernen 

består av moderbolaget Nexam 

Chemical Holding AB (publ), det helägda dotterbolaget 

Nexam Chemical AB (org. nr 556784-6711), och Nexam 

Chemical ABs dotterbolag i Skottland, Nexam St. Andrews 

Ltd. (org. nr SC410830). 

 

Redovisningsprinciper 

Koncernen tillämpar International Financial Reporting 

Standards (IFRS), så som de har antagits av EU. Denna 

delårsrapport är upprättad i enlighet med IA 34 

Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Moder-

bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RFR 2 

Redovisning för juridiska personer. De redovisnings-

principer och beräkningsmetoder som tillämpas överens-

stämmer med de som beskrivs i årsredovisningen för 

2016. Nya standarder och tolkningar som trätt i kraft den 

1 januari 2017 har inte medfört någon effekt på Nexam 

Chemicals finansiella rapport för delårsperioden. 

 

Finansiella instrument. Nexam Chemical har, med 

undantag av teckningsoptioner, endast finansiella 

tillgångar och skulder värderade till upplupet 

anskaffningsvärde. Då löptiden för dessa finansiella 

tillgångar och skulder faller inom tolv månader bedöms 

redovisat värde motsvara verkligt värde. 

Teckningsoptionerna redovisas som finansiella tillgångar 

som kan säljas, men värderas, i brist på tillförlitligt verkligt 

värde, till anskaffningsvärdet. 

 

Segmentsredovisning. Den finansiella information som 

rapporteras till högste verkställande beslutsfattare (VD), 
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som underlag för fördelning av resurser och bedömning 

av koncernens resultat, delas inte upp på olika rörelse-

segment. Koncernen utgör därför ett enda rörelse-

segment och hänvisar därför till resultat- och balans-

räkning rörande redovisning av rörelsesegment.  

 

Transaktioner med närstående 

Utöver beslutade styrelsearvoden och ersättningar som 

följer av anställningsavtal har inga transaktioner med 

närstående skett.  

 

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 årsredovisningen för 2016 på Nexam 

Chemicals hemsida. 

Uppskattning och bedömning 

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.

 

                ___________________________________________________________________________________ 

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och 

koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget 

och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 
 
Lund den 8 november 2017 
 
 
 
Lennart Holm Cecilia Jinert Johansson Daniel Röme  Per-Ewe Wendel 
Styrelsens ordförande Styrelseledamot  Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 
 
 
Anders Spetz 
Verkställande direktör  
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Till styrelsen i Nexam Chemical Holding AB (publ) 

Org nr 556919-9432 

 
Inledning  

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för Nexam 

Chemical Holding AB (publ) per den 30 september 2017 och den niomånaders period som slutade per detta datum. Det är 

styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet 

med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga 

granskning.  

 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning  

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning ISRE 2410 Översiktlig granskning 

av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i 

första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och 

att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre 

omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god 

revisionssed i övrigt har.  

 

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet 

att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den 

uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på 

en revision har.  

 

Slutsats  

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att 

delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens- och moderbolagets del i enlighet med 

årsredovisningslagen. 

 
Helsingborg, den 8 november 2017,  
 
 
Mazars SET Revisionsbyrå AB 
 
 
 
Bengt Ekenberg 
Auktoriserad revisor   
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Koncernens totalresultat i sammandrag           

  jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår 

(kSEK) 2017 2016 2017 2016 2016 
        

Nettoomsättning 2 090 1 113 9 003 6 171 8 268 

Förändring av varor under tillverkning, färdiga varor samt pågående 
arbeten för annans räkning -110 1 262 1 969 329 237 

Övriga rörelseintäkter 347 219 486 995 1 020 

  2 327 2 594 11 458 7 495 9 525 

            

Rörelsens kostnader           

Råvaror och förnödenheter -986 -1 738 -6 945 -4 408 -4 679 

Övriga externa kostnader -1 447 -1 592 -6 790 -6 205 -9 191 

Personalkostnader -3 111 -4 065 -10 140 -10 902 -15 065 

Avskrivningar- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -534 -608 -1 703 -1 823 -2 438 

Övriga rörelsekostnader -271 -2 -626 -2 -75 

Rörelseresultat -4 022 -5 411 -14 746 -15 845 -21 923 

            

Finansiella poster           

Finansiella intäkter - - - - - 

Finansiella kostnader -25 -40 -89 -128 -162 

Resultat före skatt -4 047 -5 451 -14 835 -15 973 -22 085 

            

Inkomstskatt - - - - - 

Periodens resultat -4 047 -5 451 -14 835 -15 973 -22 085 

            

Övrigt totalresultat           

Poster som senare kan omföras till periodens resultat           

Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag -86 -93 -135 -562 568 

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt -86 -93 -135 -562 568 

Summa totalresultat för perioden -4 133 -5 544 -14 970 -16 535 -21 517 

            

Periodens resultat såväl som totalresultat är i sin helhet hänförligt 
till moderbolagets aktieägare.           

            

Resultat per aktie (SEK)        

Resultat per aktie före utspädning -0,06 -0,08 -0,23 -0,26 -0,36 

Resultat per aktie efter utspädning -0,06 -0,08 -0,23 -0,26 -0,36 

Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning 64 724 000 64 724 000 64 724 000 61 228 175 62 106 907 

Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning 64 724 000 65 113 213 64 724 000 61 698 374 62 106 907 

 

 
 
  



 

Nexam Chemical Holding AB (publ) – Delårsrapport 3 2017 9 

 
Koncernens finansiella ställning i sammandrag           

      30 sep 30 sep 31 dec 

(kSEK)   Not  2017 2016 2016 

TILLGÅNGAR        

Immateriella anläggningstillgångar   1  20 871 18 647 18 889 

Materiella anläggningstillgångar     7 137 9 201 8 710 

Finansiella anläggningstillgångar     2 788 5 2 788 

Varulager     7 940 5 663 5 971 

Kundfordringar     452 743 1 754 

Övriga fordringar     2 244 1 312 2 625 

Likvida medel     115 885 143 350 133 147 

SUMMA TILLGÅNGAR     157 317 178 921 173 884 

            

EGET KAPITAL OCH SKULDER        

Eget kapital     149 261 172 331 164 231 

Långfristiga räntebärande skulder     1 713 341 2 176 

Avsättningar för pensioner     100 58 73 

Kortfristiga skulder      999 1 202 1 152 

Leverantörsskulder     954 739 1 262 

Övriga skulder     4 290 2 250 4 990 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     157 317 176 921 173 884 

 
     

      

Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag           

  jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår 

(kSEK) 2017 2016 2017 2016 2016 

Eget kapital vid periodens ingång 153 394 177 875 164 231 66 307 66 307 

Periodens resultat -4 047 -5 451 -14 835 -15 973 -22 085 

Periodens övriga totalresultat -86 -93 -135 -562 -568 

Transaktioner med aktieägare - - - 122 559 120 577 

Eget kapital vid periodens utgång 149 261 172 331 149 261 172 331 164 231 

      

      
Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag           

  jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår 

(kSEK) 2017 2016 2017 2016 2016 

Kassaflöde från den löpande verksamheten           

Rörelseresultat -4 022 -5 411 -14 746 -15 845 -21 923 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 496 634 1 631 1 923 2 638 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

-3 526 -4 777 -13 115 -13 922 -19 285 

Förändring i rörelsekapital 1 029 1 915 -1 307 1 037 1 700 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 497 -2 862 -14 422 -12 885 -17 585 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -552 -497 -2 292 -1 606 -6 842 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -38 -313 -532 121 671 121 432 

Periodens kassaflöde -3 087 -3 672 -17 246 107 180 97 005 

Likvida medel vid periodens ingång 118 983 147 051 133 147 36 305 36 305 

Kursdifferens i likvida medel -11 -29 -16 -135 -163 

Likvida medel vid periodens utgång 115 885 143 350 115 885 143 350 133 147 
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Moderföretagets resultaträkning i sammandrag         

  jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår 

(kSEK) 2017 2016 2017 2016 2016 

            

Nettoomsättning 1 300 1 433 4 320 6 049 7 878 

 1 300 1 433 4 320 6 049 7 878 

            

Rörelsens kostnader           

Övriga externa kostnader -923 -851 -3 060 -2 598 -4 123 

Personalkostnader -1 445 -2 452 -4 962 -6 067 -8 055 

Av- och nedskrivningar -3 000 - -9 000 - - 

Rörelseresultat -4 068 -1 870 -12 702 -2 616 -4 300 

            

Finansiella poster           

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - - - - - 

Övriga ränteintäkter från koncernföretag - 96 - 291 390 

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 1 -2 - -1 

Resultat före skatt -4 069 -1 773 -12 704 -2 325 -3 911 

            

Inkomstskatt - - - - - 

Periodens resultat -4 069 -1 773 -12 704 -2 325 -3 911 

      
Moderföretagets rapport över totalresultat i sammandrag         

  jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår 

(kSEK) 2017 2016 2017 2016 2016 

Periodens resultat -4 069 -1 773 -12 704 -2 325 -3 911 

Övrigt totalresultat - - - - - 

Summa totalresultat för perioden -4 069 -1 773 -12 704 -2 325 -3 911 

      

      
Moderföretagets balansräkning i sammandrag           

      30 sep 30 sep 31 dec 

(kSEK)     2017 2016 2016 

TILLGÅNGAR           

Finansiella anläggningstillgångar     284 399 264 730 284 285 

Fordringar hos koncernföretag     22 264 28 211 17 189 

Övriga fordringar     417 216 153 

Kassa och bank     106 965 133 561 124 985 

SUMMA TILLGÅNGAR     414 045 426 718 426 612 

            

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

Eget kapital     410 253 424 543 422 956 

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser     514 298 373 

Leverantörsskulder     127 319 296 

Övriga kortfristiga skulder     3 151 1 558 2 987 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     414 045 426 718 426 612 
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Not 1 - Immateriella tillgångar           

  Aktiverade utgifter för 
produktutveckling 

  

(kSEK) Patent 

Ackumulerade anskaffningsvärden      
Ingående balans 2017-01-01       15 990 5 754 

Periodens aktiverade utgifter       2 243 304 

Utgående balans 2017-09-30       18 233 6 058 

      
Ackumulerade avskrivningar      
Ingående balans 2017-01-01       -1 755 -1 100 

Periodens resultatförda avskrivningar       -310 - 

Periodens aktiverade avskrivningar       - -255 

Utgående balans 2017-09-30       -2 065 -1 355 

      
Redovisat värde 2017-09-30       16 168 4 703 

      
Ackumulerade anskaffningsvärden      
Ingående balans 2016-01-01       13 956 5 635 

Periodens aktiverade utgifter       2 034 213 

Periodens nedskrivning       - -94 

Utgående balans 2016-12-31       15 990 5 754 

      
Ackumulerade avskrivningar      
Ingående balans 2016-01-01       -1 303 -774 

Periodens resultatförda avskrivningar       -452 -5 

Periodens aktiverade avskrivningar       - -340 

Periodens nedskrivning    - 19 

Utgående balans 2016-12-31       -1 755 -1 100 

      
Redovisat värde 2016-12-31       14 235 4 654 
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å
Bolagets aktiekapital uppgår till 1 244 692,31 kronor fördelat på 64 724 000 utestående aktier. Bolaget har endast ett 

aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning. Aktien i Nexam Chemical Holding AB är noterad på NASDAQ Stockholm 

First North Premier under handelsnamnet NEXAM. Under tredje kvartalet 2017 har ca 3,8 miljoner aktier omsatts och den 

genomsnittliga kursen under perioden var 8,92 kronor per aktie. 

 

Incitamentsprogram 

Bolaget har ett pågående incitamentsprogram om totalt 646 000 teckningsoptioner vilka alla ger rätt att teckna en ny aktie. 

Alla teckningsoptioner har utgetts till marknadsmässigt värde, beräknat enligt ”Black Scholes”-formeln. Om alla nu 

utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer den totala utspädningseffekten att uppgå till cirka 1,0 %.  

 

För mer information om och fullständiga villkor beträffande incitamentsprogram 2015/2018 hänvisas till beslutet på 

årsstämman 2015. 

Tilldelningsdatum Optionspris 
Tidigaste 

inlösendag Slutförfallodag Lösenpris 
Utestående optioner 

 30 juni 2017 
Utspädning vid  

fullteckning 

2015-06-17 0,76 2018-09-03 2018-09-17 13,00 646 000 1,0 % 

          646 000 1,0 % 

 

Teckningsoptioner i dotterbolaget 

Under fjärde kvartalet 2016 förvärvade Nexam Chemical Holding AB samtliga 7 280 teckningsoptioner som tidigare utgivits 

av dotterbolaget Nexam Chemical AB. Det är styrelsens avsikt att Nexam Chemical Holding AB skall utnyttja 

teckningsoptionerna och teckna aktier i dotterbolaget Nexam Chemical AB när lösenperioden löper för respektive optioner, 

vilket också skedde i december 2016 när de första 2 040 optionerna löpte ut. För mer information hänvisas till beslut på extra 

årsstämma den 28 oktober 2016. 

 

Aktieägarförteckning 

Antalet aktieägare per den 30 september 2017 var 7 232, en minskning med 84 ägare under tredje kvartalet. 

Aktieägare Aktier Andel 

Försäkringsbolaget, Avanza Pension 8 243 102 12,7% 

SIX SIS AG 5 724 463 8,8% 

Länsförsäkringar Småbolag Sverige 2 346 782 3,6% 

Lennart Holm, privat och via bolag 2 101 596 3,2% 

Handelsbanken Svenska Småbolag  2 000 000 3,1% 

DI Sverige Fokus 1 856 994 2,9% 

Daniel Röme, via bolag 1 500 237 2,3% 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 454 953 2,2% 

Goldman Sachs International Ltd 1 394 236 2,2% 

Michael Karlsson 947 942 1,5% 

Övriga aktieägare (ca 7 200 st) 37 153 695 57,5% 

Totalt 64 724 000 100,0% 
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2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017 
2018-05-09 Delårsrapport januari-mars 2018 
2018-05-17 Årsstämma 2018 
2018-08-16 Delårsrapport januari-juni 2018 
2018-11-06 Delårsrapport januari-september 2018 
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018 

Årsredovisningen för 2017 kommer publiceras i vecka 15 
2018. 
 
Delårsrapporterna finns tillgängliga på  
www.nexamchemical.com. 

 

Å
Nexam Chemicals årsstämma kommer att hållas 

torsdagen den 17 maj 2018 kl. 15.00 på Elite Hotel Ideon, 

Scheelevägen 27 i Lund.  

 

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid 

årsstämman, om begäran har inkommit till styrelsen 

senast den 29 mars 2018.  

 

Styrelsen kan kontaktas per e-post på adress: 

styrelsen@nexamchemical.com eller med vanlig post på 

adress: 

Nexam Chemical Holding AB (publ) 

Att: Styrelsen 

Scheelevägen 19 

223 63 LUND 

 

 

 

 

 

 

 

Valberedningen inför årsstämman 2018 består av följande 

personer: 

 Magnus Strömer, ordförande i valberedningen och 

utsedd av Handelsbanken Fonder;  

 Jesper Bonnivier, utsedd av Länsförsäkringar 

Småbolag Sverige; samt  

 Anita Otterheim Hjalmarsson, utsedd av Holm Invest 

AB (Lennart Holm). 

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen 

kan vända sig till valberedningen per e-post på adress: 

valberedning@nexamchemical.com, eller med vanlig post 

på adress: 

Nexam Chemical Holding AB (publ) 

Att: Valberedningen 

Scheelevägen 19 

223 63 LUND 

 

För att valberedningen skall kunna behandla inkomna 

förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara 

valberedningen tillhanda senast den 1 mars 2018. 

 

 

Frågor kring rapporten besvaras av: 

Anders Spetz, VD 
Tel: +46-(0)703 47 97 00 
E-post: anders.spetz@nexamchemical.com 
 
Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2017 kl. 08:00 CET. 
 
  

http://www.nexamchemical.com/
file://///VENUS/Userfolder/c.svensson/Finans/Kvartalsrapport/Q3%202017/Q-rapport/styrelsen@nexamchemical.com%20
file://///VENUS/Userfolder/c.svensson/Finans/Kvartalsrapport/Q3%202017/Q-rapport/valberedning@nexamchemical.com
mailto:anders.spetz@nexamchemical.com
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Bolaget 
Nexam Chemical Holding AB (publ) 
Scheelevägen 19 
223 63  LUND 
Tel. 0703-47 97 00 
www.nexamchemical.com 
 
Certified Adviser 
FNCA Sweden AB 
Humlegårdsgatan 5 
102 48   STOCKHOLM 
Tel. 08-528 00 399 
www.fnca.se 

Kontoförande institut 
Euroclear Sweden AB 
Box 7822 
103 97  STOCKHOLM 
Tel. 08-402 90 00 
www.euroclear.nu 
 
Revisor 
Bengt Ekenberg 
MAZARS SET Revisionsbyrå AB 
Terminalgatan 1 
252 78  HELSINGBORG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Nexam Chemical Holding AB (publ) 
Scheelevägen 19 

223 63  LUND 
Tel. 0703-47 97 00 

www.nexamchemical.com 

http://www.nexamchemical.com/
http://www.remium.com/
http://www.euroclear.nu/

