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Operativt: 

• Nexam Chemical förvärvar masterbatchtillverkaren Plasticolor.  

• Erhåller order på NEXAMITE® för multifunktionell masterbatch avsett för produktion av polyetenrör. 

• Order erhållen från ny kund inom fokusområde PET-skum. 

• Första kommersiella ordern från Diab på NEXAMITE®-baserad masterbatch. 

• Levererar material för tillverkning av halvledare - nytt segment inom högprestanda. 

• Erhåller order inom högprestanda värd 5,3 MSEK för leverans under 2018. 

 

Finansiellt: 

• Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 9 691 (2 097) kSEK och för helåret 18 694 (8 268) kSEK. 

• Rörelseförlusten för kvartalet var -8 153 (-6 078) kSEK och för helåret -22 899 (-21 923) kSEK. 

• Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 86 407 (133 147) kSEK. 

• Kassaflödet för den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -4 049 (-4 700) kSEK och för helåret -18 471                

(-17 585) kSEK. 

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick för kvartalet till 0,13 (-0,09) SEK och för helåret till -0,10 (-0,36) SEK 

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2017. 

 

    okt-dec okt-dec Helår Helår 

    2017 2016 2017 2016 

Nettoomsättning (kSEK)   9 691 2 097 18 694 8 268 

Rörelseresultat (kSEK)   -8 153 -6 078 -22 899 -21 923 

Likvida medel (kSEK)   86 407 133 147 86 407 133 147 

Kassaflöde (kSEK)   -29 486 -10 175 -46 732 97 005 

Eget kapital (kSEK)   187 109 164 231 187 109 164 231 

Eget kapital per aktie före utspädning (SEK)   2,77 2,54 2,77 2,54 

Soliditet (%)   67 94 67 94 

Balansomslutning (kSEK)   281 351 173 884 281 351 173 884 

Kassalikviditet (%)   276 1 857 276 1 857 

            

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)   65 240 471 64 724 000 64 854 179 62 106 907 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st)   65 240 471 64 724 000 64 854 179 62 106 907 

Resultat per aktie före utspädning (SEK)   0,13 -0,09 -0,10 -0,36 

Resultat per aktie efter utspädning (SEK)   0,13 -0,09 -0,10 -0,36 

Aktiekurs på balansdagen (SEK)   9,55 12,25 9,55 12,25 



 

Nexam Chemical Holding AB (publ) – Bokslutskommuniké 2017 2 

VD Anders Spetz har ordet 

å
 

Jag ser tillbaka på ett intensivt fjärde kvartal och ett 2017 

då vi skapat nya, spännande förutsättningar för Nexam 

Chemical, dels genom utvecklingen i våra fokusområden, 

där vi går framåt i alla tre, men kanske framför allt genom 

vårt förvärv av Plasticolor och möjligheten att erbjuda 

kunderna ännu en utveckling av vårt masterbatchkoncept 

– multifunktionell masterbatch (MFMB). Vi har redan 

gjort framsteg inom MFMB genom den order som vi 

erhållit från KWI. Som jag tidigare kommentarerat efter 

förvärvet av Plasticolor, så innebär det ökad 

produktionskapacitet, förbättrade marginaler och nya 

affärsmöjligheter. Vi har redan kommit en bra bit på väg i 

processen med att integrera verksamheterna och ser 

många intressanta synergier mellan våra verksamheter. 

En hel del arbete återstår, men allt fortlöper enligt plan.  

 

Förvärvet av Plasticolor innebär att vi nu utökar vårt 

erbjudande till marknaden. Antalet anställda i Nexam 

Chemical uppgår efter förvärvet till totalt cirka 45 

personer med produktion, distribution och försäljning i sju 

länder. De kundrelationer som båda företagen haft med 

ett antal gemensamma kunder ger en stor 

utvecklingspotential då vi nu slår samman våra 

erbjudanden till ett unikt helhetskoncept. Sedan årsskiftet 

har vi fått möjlighet att komma ännu närmare Plasticolors 

verksamhet och lärt känna dess medarbetare. I mina 

möten med våra nya medarbetare så har jag återigen fått 

det bekräftat att vi förvärvat ett välskött företag med 

dedikerad och motiverad personal.  

 

Finansieringen av förvärvet, som till stor del skett genom 

upptagande av förvärvslån samt betalning med aktier i 

Nexam Chemical, innebär att vi fortsatt har en stark kassa 

och god finansiell flexibilitet. Detta ger oss möjligheter att 

fortsätta utveckla och expandera vår verksamhet. Vi 

tänker bygga vidare på Nexam Chemical. Läs mer om 

förvärvet av Plasticolor på vår hemsida samt i de 

pressreleaser och Nyhetsbrev som tidigare publicerats. 

 

Försäljning 

Försäljningen under fjärde kvartalet uppgick till 

sammanlagt 9,7 MSEK, varav 3,5 MSEK utgörs av försälj- 

Polyetenrör 

  

ning från Nexam Chemicals verksamhet och 6,2 MSEK från 

Plasticolor. Det innebär att försäljningen för Nexam 

Chemicals ursprungliga produkter för helåret ökade med 

50 % jämfört med föregående år. Precis som tidigare 

kommer huvuddelen av intäkterna från fokusområde 

högprestandapolymerer, men vi ser ökande aktivitet och 

efterfrågan inom samtliga fokusområden. 

 

Högprestanda 

Inom högprestandapolymerer fick vi i oktober en 

beställning från en ny asiatisk kund i ett nytt segment, 

nämligen materiallösningar för halvledare. Intresset från 

halvledarutvecklarna beror främst på att våra material, i 

det här fallet NEXIMID®, möjliggör härdning vid lägre 

temperaturer samt högtemperaturtåliga komponenter, 

vilket behövs i bland annat mobil- och datorapplikationer. 

Det handlar om små volymer till att börja med, men 

potentialen är desto större och vi har flera projekt med 

andra aktörer på den här marknaden. Inom högprestanda 

har vi också fått en order från Maverick, som arbetar med 

produkter inom flyg/rymd-applikationer, till ett värde av 

5,3 miljoner kronor. Leverans kommer att ske under 2018 

enligt avrop. Maverick är en befintlig kund och det är 

glädjande att de nu ökat ordervolymen. Ett bevis på att vi 

har en bra produkt som adderar värde. 

 

”…vi erbjuder en multifunktionell 

masterbatch till rörtillverkare.” 

 

PET-skum 

Inom PET-skum fick vi i november vår första kommersiella 

order i samarbetet med Diab. Diab börjar nu lansera sitt 

högprestanda-PET-skum där vår NEXAMITE®-teknologi 

ingår. Diab tar fram material för produkter inom sol- och 

vindenergi, fordons- och transportlösningar samt 

avancerad byggnadskonstruktion. Inom samma 

fokusområde fick vi under perioden också en beställning 

från en ny kund – en av världens ledande tillverkare inom 

högprestanda-PET-skum. För båda beställningarna gäller 

att leverans sker i form av masterbatch, det vill säga en 

förblandad mix som tillsätts direkt i kundens 

produktionsutrustning.   



 

Nexam Chemical Holding AB (publ) – Bokslutskommuniké 2017 3 

Årets sista order kom inom fokusområdet polyetenrör, i 

form av en testorder på NEXAMITE®, för multifunktionell 

masterbatch, från kanadensiska KWI Polymers. Nexam 

Chemical och KWI har under en tid genomfört 

utvecklingssamarbete för att ta fram multifunktionell 

masterbatch till polyetenrör. Utvecklingssamarbete med 

KWI har nu övergått till kommersiell fas, där vi erbjuder en 

multifunktionell masterbatch till rörtillverkare. Produkten 

såväl underlättar tillverkningsprocessen som förbättrar 

egenskaperna i slutprodukten. 

 

I vårt andra stora utvecklingsprojekt tillsammans med en 

stor rörtillverkare har vi tagit ytterligare steg framåt. 

Projektet som syftar till att ta fram en ny generation 

vattenrör löper enligt plan och det är ett mycket 

intressant framtida område som dock ligger några år 

framåt i tiden innan alla tester och certifieringar är 

godkända.  

  

Jag skulle också vilja lyfta fram ytterligare några 

intressanta händelser under perioden:  

 

• MATPAX, ett tvåårigt utvecklingsprojekt som 

finansierats av Eurostars/Vinnova, som nu har 

avslutats såsom planerat. Målet med projektet var att 

utveckla nya polyamidhartser och adressera 

lättviktsapplikationer inom exempelvis elektronik- 

och fordonsindustrin. Resultaten är positiva och 

tillsammans med parterna i projektet kommer vi att 

fortsätta utvärdera teknologin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Organisationen har förstärkts med Susanne 

Thygesson som ny COO. Nexam Chemicals tidigare 

COO, Erik Lager, har tagit över som CTO efter Dane 

Momcilovic, som lämnar Nexam Chemical för en 

tjänst hos Diab, en av bolagets kunder. 

 

• I slutet av oktober lanserade vi vår nya hemsida, som 

fått en mer marknadsfokuserad struktur.  

 

Jag ser fram emot ett spännande 2018 för Nexam 

Chemical, där målsättningen är att få ut så mycket som 

möjligt av våra ökade resurser inom så väl produktion som 

marknad och försäljning. Vi har stora förhoppningar om 

god tillväxt inom samtliga våra tre fokusområden under 

året och räknar med att kunna addera fler kommersiella 

kunder. Det ger förutsättningar för oss att kunna addera 

ytterligare något fokusområde till vår portfölj och vi har 

flera intressanta och lovande applikationer som nu 

utvärderas. Vi tänker bygga Nexam Chemical vidare som 

en kompetent kommersiell partner till våra stora 

framgångsrika kunder i 

plastindustrin. 

 

Anders Spetz, VD 
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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.  

 

Koncernens huvudkontor finns i Lund, Sverige. Utveckling 

av nya produkter och applikationer samt 

formuleringsutvärdering sker i vårt laboratorium i St 

Andrews, Skottland där även pilotskalig produktion sker. 

Storskalig produktion sker i samarbete med stora 

kontraktstillverkare. 

 

I december 2017 förvärvade Nexam Chemical den 

väletablerade masterbatchtillverkaren Plasticolor 

koncernen med över 25 års erfarenhet i branschen. 

Plasticolor koncernen har cirka 30 anställda med 

tillverkning respektive sälj- och marknadskontor i 

sammanlagt sju länder i Europa. Förvärvet tillför Nexam 

Chemical produktionskapacitet för att tillverka 

masterbatch samt utveckla avancerad multifunktionell 

masterbatch. 

 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 fjärde kvartalet uppgick till 9 691     

(2 097) kSEK och för helåret 2017 till 18 694 (8 268) kSEK. 

Av omsättningen har Plasticolor koncernen sedan 

förvärvsdatum bidragit med 6 171 kSEK. Övriga 

rörelseintäkter uppgick under kvartalet till 291 (25) kSEK. 

 

Personalkostnaderna var under fjärde kvartalet, -6 265     

(-4 163) kSEK och de övriga externa kostnaderna var för 

kvartalet -5 342 (-2 986) kSEK. Kvartalets resultat före 

skatt uppgick till -8 175 (-6 112). Resultatet har påverkats 

negativt av externa kostnader relaterade till förvärvet av 

Plasticolor. Under kvartalet har externa utgifter och 

personalutgifter kopplade till produktutveckling 

balanserats i balansräkningen med totalt belopp om 488 

(515) kSEK. Resultatet har på raden inkomstskatt 

påverkats positivt med 17 078 kSEK genom att tidigare ej 

värderade underskottsavdrag från koncernföretag har 

värderats till motsvarande värde som uppskjutna 

skatteskulder. 

 

Personal och organisation 

Antalet anställda i koncernen, omräknat till 

heltidstjänster, var vid årets slut 44 (14). Av de anställda 

var 34 (13) män och 10 (1) kvinnor.  

 

 

Investeringar 

De totala investeringarna i immateriella tillgångar under 

året, utöver de som är anskaffade via rörelseförvärvet, 

uppgår till 2 646 (1 907) kSEK. Av dessa utgör 2 476 (1 694) 

kSEK nettoinvesteringar i balanserade utgifter avseende 

produktutveckling. Årets totala investeringar i materiella 

anläggningstillgångar uppgår till 1 246 (170) kSEK. 

 

Kassaflöde 

Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten 

uppgick till -4 049 (-4 700) kSEK och för helåret 2017 till     

-18 471 (-17 585) kSEK. Det totala kassaflödet för kvartalet 

blev -29 486 (-10 175) kSEK och för helåret -46 732 

(97 005) kSEK. Den stora förändringen mellan åren beror 

på förvärvet som genomförts under 2017 samt det 

positiva kassaflöde som uppkom genom den 

nyemissionen som genomfördes under 2016. 

 

Finansiell ställning 

Jämfört med årets början uppgick soliditeten den 31 

december 2017 till 67 (94) procent och det egna kapitalet 

till 187 109 (164 231) kSEK. Likvida medel på balansdagen 

var 86 407 (133 147) kSEK jämfört med årets början. 

Koncernen har på balansdagen en total räntebärande 

skuld om 65 886 (3 328) kSEK.

Koncernen 

Nexam Chemical Holding AB är ett svenskt publikt 

aktiebolag med organisationsnummer 556919-9432. 

Koncernen består av moderbolaget Nexam Chemical 

Holding AB (publ) och två underkoncerner, Nexam 

Chemical AB och Plasticolor Sweden AB. Samtliga bolag i 

koncernen ägs till 100 %. 

 

Redovisningsprinciper 

Koncernen tillämpar International Financial Reporting 

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

bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS 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. 

 

Nexam Chemical Holding AB 

Nexam Chemical AB Plasticolor Sweden AB 

Nexam St Andrews Ltd Plasticolor Förvaltning AB 

Plasticolor Hungary Kft 

Plasticolor Polska Sp z.o.o. 

Plasticolor d.o.o. (Serbia) 
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Finansiella instrument. Nexam Chemical har 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.  

 

Segmentsredovisning. Den finansiella information som 

rapporteras till högste verkställande beslutsfattare (VD), 

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.  

 

Nya redovisningsprinciper. Från och med 1 januari 2018 

tillämpar Nexam Chemical IFRS 9 och IFRS 15.  

 

IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder, innebär en ny 

modell för intäktsredovisning (fem-stegs modell) som 

baseras på när kontrollen av en vara eller tjänst överförs 

till kunden.  

 

IFRS 9 innebär förändringar av hur finansiella tillgångar 

klassificeras och värderas, införande av en 

nedskrivningsmodell som baseras på förväntade 

kreditförluster istället för inträffade förluster och 

förändringar av principer för säkringsredovisning bl.a. 

med syfte att förenkla och att öka samstämmigheten med 

företags interna riskhanteringsstrategier.  

 

Koncernens arbete under 2017 har visat att effekterna av 

implementering av IFRS 15 och IFRS 9 inte kommer att ha 

någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter 

när de tillämpas första gången. 

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. 

 

Granskning 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av 

bolagets revisorer.
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                ___________________________________________________________________________________ 

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén 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 14 februari 2018 
 
 
 
Lennart Holm Cecilia Jinert Johansson Daniel Röme  Per-Ewe Wendel 
Styrelsens ordförande Styrelseledamot  Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 
 
 
Anders Spetz 
Verkställande direktör  
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Koncernens totalresultat i sammandrag           

    okt-dec okt-dec Helår Helår 

(kSEK) Not 2017 2016 2017 2016 
 

       
Nettoomsättning   9 691 2 097 18 694 8 268 

Förändring av varor under tillverkning, färdiga varor samt pågående 
arbeten för annans räkning   -720 -92 1 249 237 

Övriga rörelseintäkter   291 25 777 1 020 

    9 262 2 030 20 720 9 525 

            

Rörelsens kostnader           

Råvaror och förnödenheter   -4 757 -271 -11 702 -4 679 

Övriga externa kostnader   -5 342 -2 986 -12 132 -9 191 

Personalkostnader   -6 265 -4 163 -16 405 -15 065 

Avskrivningar- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar   -1 240 -615 -2 943 -2 438 

Övriga rörelsekostnader   189 -73 -437 -75 

Rörelseresultat   -8 153 -6 078 -22 899 -21 923 

            

Finansiella poster           

Finansiella intäkter   133 - 133 - 

Finansiella kostnader   -155 -34 -244 -162 

Resultat före skatt   -8 175 -6 112 -23 010 -22 085 

            

Inkomstskatt 3 16 859 - 16 859 - 

Periodens resultat   8 684 -6 112 -6 151 -22 085 

            

Övrigt totalresultat           

Poster som senare kan omföras till periodens resultat           

Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag   81 1 130 -54 568 

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt   81 1 130 -54 568 

Summa totalresultat för perioden   8 765 -4 982 -6 205 -21 517 

            

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

            

Resultat per aktie (SEK)        

Resultat per aktie före utspädning   0,13 -0,09 -0,10 -0,36 

Resultat per aktie efter utspädning   0,13 -0,09 -0,10 -0,36 

Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning   65 240 471 64 724 000 64 854 179 62 106 907 

Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning   65 240 471 64 724 000 64 854 179 62 106 907 
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Koncernens finansiella ställning i sammandrag          
        31 dec 31 dec 

(kSEK)     Not  2017 2016 

TILLGÅNGAR         

Immateriella anläggningstillgångar      1 112 213 18 889 

Materiella anläggningstillgångar       48 248 8 710 

Finansiella anläggningstillgångar       5 2 788 

Varulager       14 778 5 971 

Kundfordringar       14 809 1 754 

Övriga fordringar       4 891 2 625 

Likvida medel       86 407 133 147 

SUMMA TILLGÅNGAR       281 351 173 884 

            

EGET KAPITAL OCH SKULDER         

Eget kapital       187 109 164 231 

Långfristiga räntebärande skulder       52 652 2 176 

Övriga långfristiga skulder       3 000 - 

Avsättningar för pensioner       110 73 

Kortfristiga räntebärande skulder        13 234 1 152 

Leverantörsskulder       14 389 1 262 

Övriga skulder       10 857 4 990 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER       281 351 173 884 

 
     

      

Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag          
    okt-dec okt-dec Helår Helår 

(kSEK)   2017 2016 2017 2016 

Eget kapital vid periodens ingång   149 261 172 331 164 231 66 307 

Periodens resultat   8 684 -6 112 -6 151 -22 085 

Periodens övriga totalresultat   81 -6 -54 -568 

Transaktioner med aktieägare   29 083 -1 982 29 083 120 577 

Eget kapital vid periodens utgång   187 109 164 231 187 109 164 231 

      

      
Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag          
    okt-dec okt-dec Helår Helår 

(kSEK)  Not 2017 2016 2017 2016 

Kassaflöde från den löpande verksamheten           

Rörelseresultat   -8 153 -6 078 -22 899 -21 923 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  1 327 715 2 958 2 638 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital   -6 826 -5 363 -19 941 -19 285 

Förändring i rörelsekapital   2 777 663 1 470 1 700 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -4 049 -4 700 -18 471 -17 585 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  2 -81 272 -5 236 -83 564 -6 842 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 55 835 -239 55 303 121 432 

Periodens kassaflöde   -29 486 -10 175 -46 732 97 005 

Likvida medel vid periodens ingång   115 885 143 350 133 147 36 305 

Kursdifferens i likvida medel  8 -28 -8 -163 

Likvida medel vid periodens utgång   86 407 133 147 86 407 133 147 
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Moderföretagets resultaträkning i sammandrag        
    okt-dec okt-dec Helår Helår 

(kSEK)   2017 2016 2017 2016 

            

Nettoomsättning   1 561 3 262 5 881 7 878 

   1 561 3 262 5 881 7 878 

            

Rörelsens kostnader           

Övriga externa kostnader   -392 -2 376 -3 452 -4 123 

Personalkostnader   -2 469 -4 440 -7 431 -8 055 

Av- och nedskrivningar   -7 783 - -16 783 - 

Rörelseresultat   -9 083 -3 554 -21 785 -4 300 

            

Finansiella poster           

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   - - - - 

Övriga ränteintäkter från koncernföretag   - 195 - 390 

Räntekostnader och liknande resultatposter   -73 - -75 -1 

Resultat före skatt   -9 156 -3 359 -21 860 -3 911 

            

Inkomstskatt   - - - - 

Periodens resultat   -9 156 -3 359 -21 860 -3 911 

      
Moderföretagets rapport över totalresultat i sammandrag        
    okt-dec okt-dec Helår Helår 

(kSEK)   2017 2016 2017 2016 

Periodens resultat   -9 156 -1 586 -21 860 -3 911 

Övrigt totalresultat   - - - - 

Summa totalresultat för perioden   -9 156 -1 586 -21 860 -3 911 

      

      
Moderföretagets balansräkning i sammandrag          
        31 dec 31 dec 

(kSEK)       2017 2016 

TILLGÅNGAR           

Finansiella anläggningstillgångar       409 542 284 285 

Fordringar hos koncernföretag       24 540 17 189 

Övriga fordringar       186 153 

Kassa och bank       67 280 124 985 

SUMMA TILLGÅNGAR       501 548 426 612 

            

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

Eget kapital       432 960 422 956 

Långfristiga räntebärande skulder       48 000 - 

Övriga långfristiga skulder       3 000 - 

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser       576 373 

Kortfristiga räntebärande skulder        12 000 - 

Leverantörsskulder       890 296 

Övriga kortfristiga skulder       4 122 2 987 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER       501 548 426 612 
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Not 1 - Immateriella tillgångar     

Aktiverade utgifter för 
produktutveckling 

 
    Marknads-

positioner 
 

(kSEK) Goodwill Patent 

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

Förvärv via verksamhet 47 458 44 000  - - 

Periodens aktiverade utgifter - -   2 816 174 

Utgående balans 2017-12-31 47 458 44 000   18 806 5 928 

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

Periodens resultatförda avskrivningar - -367   -417 - 

Periodens aktiverade avskrivningar - -  - -340 

Utgående balans 2017-12-31 - -367   -2 172 -1 440 

      
Redovisat värde 2017-12-31 47 458 43 633   16 634 4 488 

      
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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Not 2 - Rörelseförvärv        

Verkliga 
värden 

Förvärvade 
bokförda 

värden 

        

(kSEK)       

Marknadspositioner       44 000 - 

Övriga immateriella tillgångar       3 3 

Byggnader och mark       28 187 6 604 

Övriga materiella anläggningstillgångar       10 641 7 703 

Finansiella anläggningstillgångar       17 17 

Varulager       7 559 7 559 

Kortfristiga fordringar       17 554 17 554 

Likvida medel       11 128 11 128 

Uppskjuten skatteskuld       -17 079 -2 763 

Långfristiga skulder       -5 200 -5 200 

Kortfristiga skulder       -18 605 -18 605 

Förvärvade nettotillgångar       78 205 24 000 

Goodwill    47 458  
Summa köpeskilling       125 663   

Avgår:           

Nyemitterade aktier1       -31 863   

Uppskjuten köpeskilling       -3 000   

Likvida medel i förvärvade bolag       -11 128   

Påverkan på koncernens likvida medel       79 672   
1 2 795 019 nyemitterade aktier värderade i enlighet med IFRS3 till 11,40 SEK/aktie vilket motsvarar slutkursen på förvärvsdagen den 8 december 2017. 

 
Nexam Chemical Holding AB (publ) förvärvade den 8 
december 2017 100 % av aktierna i Plasticolor Sweden 
AB inklusive fyra av dess helägda dotterbolag. 
Köpeskillingen uppgick till totalt 125,6 MSEK varav 31,9 
MSEK erhölls genom 2 795 019 nyemitterade aktier i 
Nexam Chemical Holding AB (publ) som i enlighet med 
IFRS3 värderats till 11,40 per aktie, d.v.s. slutkursen på 
förvärvsdagen. Av den kontanta köpeskillingen om totalt 
93,8 MSEK har 90,8 MSEK utbetalts och resterande 3,0 
MSEK kommer utbetalas 18 månader efter 
förvärvsdagen. Kontantdelen av förvärvet har 
finansierats med egna medel (33,8 MSEK) samt banklån 
(60,0 MSEK).  
 
Förvärvskostnaden uppgår till 2,2 MSEK och redovisas i 
resultatposten övriga externa kostnader. Den förvärvade 
verksamheten har konsoliderats i Nexam Chemical 
koncernen från den 8 december 2017. Förvärvsbalansen 
är fortfarande preliminär och förvärvsredovisningen kan 
därför komma att justeras. Från förvärvsdatum har 
Plasticolor koncernen bidragit med 6,2 MSEK i 
omsättning. På helårsbasis omsätter Plasticolor 
koncernen cirka 86 MSEK och med ett EBITDA på cirka 13 
MSEK. 

 
Plasticolor koncernen tillverkar och säljer masterbatch-
produkter på den europeiska marknaden. Förvärvet 
tillför Nexam Chemical:  
• produktionskapacitet, produktionskontroll samt 

kunskapen att tillverka Nexam Chemicals produkter i 

form utav masterbatch. 

• erbjuda marknaden en avancerad multifunktionell 

masterbatch där Nexam Chemicals och Plasticolors 

produkter kombineras i en masterbatch 

• tillgång till Plasticolors internationella säljkanaler och 

kundrelationer vilket stärker Nexam Chemicals 

marknadsnärvaro i Europa.  

Den goodwill om cirka 47 MSEK som uppstod vid 
förvärvet beror på värdet av de synergier som skapas när 
de båda bolagens produkter och erbjudande nu 
kombineras. Nexam Chemical har med förvärvet också 
erhållit en bas och organisation för den europeiska 
marknaden samt värdet av de kompetenser som finns i 
bolaget avseende utveckling och tillverkning av 
multifunktionella masterbatchprodukter. 

 
Not 3 – Inkomstskatt         

I samband med förvärvet av Plasticolor koncernen har övervärden identifierats vilket resulterar i en uppskjuten skatteskuld 
som, tillsammans med övrig uppskjuten skatteskuld i Plasticolor koncernen, totalt uppgår till 17 078 kSEK. Nexam Chemical 
koncernen har, pga. tidigare års förluster, ej redovisade förlustavdrag vilka nu värderas till motsvarande den uppkomna 
uppskjutna skatteskulden. Detta får en positiv effekt i resultaträkningen för 2017. 
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å
Bolagets aktiekapital uppgår till 1 298 442,67 kronor fördelat på 67 519 019 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 fjärde kvartalet 2017 har ca 10 miljoner aktier omsatts och den 

genomsnittliga kursen under perioden var 8,54 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 

 31 december 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 % 

 

Aktieägarförteckning 

Antalet aktieägare per den 31 december 2017 var 7 105, en minskning med 127 ägare under fjärde kvartalet. 

Aktieägare Aktier Andel 

Försäkringsbolaget, Avanza Pension 8 858 967 12,7 % 

SIX SIS AG 5 754 463 8,8 % 

Barnwicki AB 2 795 019 3,6 % 

Länsförsäkringar Småbolag Sverige 2 346 782 3,2 % 

Lennart Holm, privat och via bolag 2 121 596 3,1 % 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 619 618 2,9 % 

Goldman Sachs International Ltd 1 518 973 2,3 % 

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

RBC Investors Luxemburg 1 260 029 2,2 % 

Michael Karlsson 947 942 1,5 % 

Övriga aktieägare (ca 7 100 st) 38 795 393 57,5 % 

Totalt 67 519 019 100,0 % 
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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 

Box 165 

234 23 LOMMA 

 

 

 

 

 

 

 

Valberedningen inför årsstämman 2018 består av följande 

personer: 

 Jesper Bonnivier, ordförande i valberedningen och 

utsedd av Länsförsäkringar Småbolag Sverige;  

 Ulric Grönvall, utsedd av Danske Invest Sverige Fokus; 

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 

Box 165 

234 23 LOMMA 

 

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 14 februari 2018 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) 
Box 165 
234 23 LOMMA 
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 
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