
 

 

Nexam Chemical Holding AB (publ) 
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016 
 

Ökad försäljning i kvartalet 
 

Andra kvartalet i korthet 
Operativt: 

• Ytterligare order från, och leverans till, en av världens största rörtillverkare på 3 MSEK. 

• Johan Arvidsson rekryteras till tjänsten Chief Sales Officer vilket ytterligare stärker Nexam Chemicals sälj- och 

marknadsorganisation i den pågående kommersialiseringsfasen. 

 

Finansiellt: 

• Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 4 242 (619) kSEK och för första halvåret 5 058 (1 132) kSEK.  

• Rörelseförlusten för kvartalet var -6 135 (-5 646) kSEK.  

• Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 147 051 (36 305) kSEK. 

• Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till -7 126 (-6 647) kSEK. 

 

Nyckeltal koncern 
  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår 

  2016 2015 2016 2015 2015 

Nettoomsättning (kSEK) 4 242 619 5 058 1 132 7 842 

Rörelseresultat (kSEK) -6 135 -5 646 -11 302 -16 261 -23 809 

Likvida medel (kSEK) 147 051 44 931 147 051 44 931 36 305 

Kassaflöde (kSEK) -7 722 -6 737 110 852 -17 711 -26 262 

Eget kapital (kSEK) 161 546 58 721 161 546 58 721 50 847 

Eget kapital per aktie före utspädning (SEK) 2,50 1,13 2,72 1,13 0,98 

Soliditet (%) 94 85,6 94,0 85,6 86,7 

Balansomslutning (kSEK) 171 941 68 565 171 941 68 565 58 674 

Kassalikviditet (%) 1 999 804,0 1998,7 804,0 847,0 

            

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st) 64 724 000 51 780 000 59 461 055 51 780 000 51 780 000 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st) 65 250 669 52 572 065 59 967 001 52 572 065 52 496 576 

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,10 -0,11 -0,19 -0,31 -0,46 

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,10 -0,11 -0,19 -0,31 -0,46 

Aktiekurs på balansdagen (SEK) 11,00 8,40 11,00 8,40 12,50 
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VD Anders Spetz har ordet 

Tillverkning och försäljning av NEXAMITE®- 
masterbatch inledd 

 

Vårt arbete under årets andra kvartal har fortsatt i 

oförändrat hög takt. Den samlade produktförsäljningen 

inom våra tre fokusområden är högre än under något 

tidigare kvartal i Nexam Chemicals historia. Då bolaget 

fortfarande är inne i en utvecklingsfas kan man dock 

förvänta sig relativt stora variationer från kvartal till 

kvartal under kommande tidsperiod.  

 

Under kvartalet har det pågått ett intensivt 

utvärderingsarbete av lämpliga tillverkare som framöver 

kan säkerställa vårt och våra kunders behov av 

kommersiella volymer av produkt i form av master-

batcher. Som ett resultat av utvärderingsprocessen har vi 

nu valt ut ett begränsat antal aktörer som uppfyller de 

kriterier som vi ställt upp. Med dessa aktörer avser vi nu 

att gå vidare i fördjupade diskussioner om framtida 

möjliga samarbetsformer. Viss tillverkning av master-

batch har redan påbörjats hos några av våra utvalda 

samarbetspartners. Vi har ännu inte fastställt i vilken form 

samarbeten kommer att ske med dessa masterbatch-

tillverkare och i dagsläget utesluts varken strategiska 

samarbeten eller förvärv. 

 

I början av augusti tillträdde Johan Arvidsson tjänsten som 

Chief Sales Officer. Det är en tydlig förstärkning av sälj- 

och marknadsorganisationen helt i enlighet med den 

expansionsplan som föreligger. Johan har lång erfarenhet 

från kommersialisering av produkter inom kemiindustrin 

och genom honom kommer Nexam Chemicals säljfokus 

att bli ännu tydligare.  

 

”… högre än under något tidigare 

kvartal i Nexam Chemicals historia.” 
 

Våra fokusområden 

Rör av polyeten 

Under andra kvartalet har vi erhållit och levererat 

ytterligare en order till vår rörtillverkande kund som tillhör 

en av de största inom branschen. Leveransvärdet uppgick 

  

till cirka tre miljoner kronor, vilket är en fördubbling 

jämfört med den förra ordern som levererades. 

Leveransen avser en polyetenblandning med NEXAMITE® 

i låg dosering. Att vi återigen fått leverera till denna kund 

visar att den teknologi och produktkvalitet vi kan leverera 

uppfyller de kriterier som krävs för att leverera till stora 

internationella aktörer. Vi har under kvartalet fortsatt vårt 

nära samarbete med kunden för att både kunna öka 

leveranserna till konverteringsanläggningen i fråga men 

också för att förbereda leveranser till den aktuella 

kundens övriga anläggningar.  

 

Parallellt har vi arbetat vidare med ett flertal andra 

internationella aktörer inom området för rör av polyeten. 

Hos dessa har vi vid de tester som hittills genomförts 

uppnått liknande och mycket positiva resultat, vilket 

öppnar för ytterligare affärsmöjligheter. Det finns därför 

god potential att över tid addera ytterligare kommersiella 

kunder till fokusområdet rör av polyeten. Med erfarenhet 

av vår befintliga kommersiella kund kommer det dock att 

krävas fler tester och valideringar innan vi är där. 

 

Inom fokusområdet rör har vi nu även inlett ett 

utvecklingssamarbete med en av världens största 

rörtillverkare där NEXAMITE® skall ingå i rör som i 

framtiden kan ersätta befintlig teknologi. Här kan Nexam 

Chemicals lösningar ge förbättringar av såväl arbetsmiljö 

och yttre miljöpåverkan som en högre 

kostnadseffektivitet för kunderna. Det aktuella 

applikationsområdet är strikt reglerat och kommer att 

kräva omfattande tester och certifieringar av myndigheter 

innan kundens nya produkt kan lanseras på marknaden.  

 

Skum av polyestrar, bl.a. PET 

Våra samarbeten för tillverkning av polyesterskum 

inkluderar nu alla marknadsledande tillverkare av hög-

prestandaskum i världen. Vi har under kvartalet levererat 

masterbatcher till våra kunder innehållande NEXAMITE®. 

Tillverkningen av masterbatcher för dessa leveranser har 

skett i egen regi, men framförallt hos samarbetspartners 

som vi identifierat under vår strategiska utvärderings- 
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process. För de masterbatcher som har levererats 

fortskrider applikationstester i kundernas produktions-

anläggningar, arbetet sker i såväl pilot- som fullskala. 

Kunderna utvärderar löpande dessa testkörningar och vi 

förväntar oss att få se slutresultaten från ett flertal kunder 

under hösten. 

 

Högprestanda plaster 

Försäljningen till högprestandaplaster och NEXIMID® 

rullar vidare i samma takt som tidigare även om en 

marginell ökning har skett under kvartalet. Vi ser nu att vi 

har ytterligare kunder som handlar på regelbunden bas. 

Antalet kunder som köper kommersiella volymer på 

reguljär bas enligt kriterierna i vår affärsmodell har ökat 

från en till tre. Ett stort antal kunder testar nu våra 

produkter för flera olika typer av applikationer. Dessa 

utvärderingar befinner sig i olika utvecklingsfaser, det bör 

dock noteras att utvecklingscyklerna för dessa plaster är 

längre än vad som gäller för övriga fokusområden. 

 

Inom ramen för vårt samarbete med Evonik har ett flertal 

marknadsaktiviteter initierats och bearbetning av kunder 

fortskrider. Bolagen marknadsför gemensamt Evoniks 

dianhydrider och Nexam Chemicals NEXIMID®-portfölj till 

aktörer som arbetar med polyimider, en marknad som 

befinner sig i tillväxt. Bolagens produkter och know-how 

kompletterar varandra, vilket ger kunderna större 

möjlighet att uppnå de egenskaper som de eftersträvar i 

sina produkter. 

 

 

 

Det av EU delfinansierade utvecklingsprojektet MATPAX, 

som genomförs tillsammans med två partners, har i 

september nått halvvägs genom projektet. 

Projektaktiviteterna har genomförts enligt plan och har så 

här långt uppnått de resultat som förväntats. Projektet 

avser att utveckla polymera material och 

tillverkningsprocesser som delvis kan ersätta metall. 

 

Sammantaget har vi under kvartalet fått ytterligare 

bekräftelse på att vår teknologi bär. Vår starka finansiella 

ställning gör att vi kan lägga fullt fokus på pågående 

kommersialiseringsfas samt möjliggör genomförandet av 

vår tillväxtstrategi.  

 

Anders Spetz, VD 
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Detta är Nexam Chemical 
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 

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. 

Huvudkontor och laboratoriet för utveckling av 

plastapplikationer 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 

världsledande aktör inom området egenskaps-

modifiering av plast och polymera material genom 

värmeaktiverad tvärbindning. 
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Ekonomi 
Omsättning och resultat 

Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 4 242 

(619) kSEK. Övriga rörelseintäkter uppgick under kvartalet 

till 537 (1 606) kSEK, vilka till största delen är kopplade till 

bidrag från Vinnova/Eurostar.  

 

Personalkostnaderna var under andra kvartalet, -4 261     

(-3 645) kSEK och de övriga rörelsekostnaderna var för 

kvartalet -3 050 (-3 377) kSEK. Kostnaderna har ökat något 

jämfört med tidigare kvartal vilket är kopplat till den 

strategiska utvärdering som pågår beträffande 

masterbatchtillverkare. Kostnadsmassan för perioden juli 

2015 till juni 2016 uppgår till 23 806 kSEK, att jämför med 

31 872 kSEK för helåret 2014. Kvartalets resultat före skatt 

uppgick till -6 177 (-5 578) kSEK.  

 

Personal och organisation 

Jämfört med motsvarande period föregående år har 

medelantalet anställda minskat till 12 (19) varav 8 (12) i 

Sverige och 4 (7) i Skottland. Antal anställda vid periodens 

utgång var tolv. 

 

Investeringar 

Under kvartalet gjordes investeringar i anläggnings-

tillgångar med 82 (259) kSEK. 

 

Kassaflöde 

Periodens kassaflöde uppgick till -7 722 (-6 737) kSEK. 

Kassaflödet har påverkats negativt av ökade 

kundfordringar till följd av den ökade försäljningen. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till      

-7 126 (-6 647) kSEK. 

 

Finansiell ställning 

Jämfört med årets början uppgick soliditeten den 30 juni 

2016 till 94 (87) procent och det egna kapitalet till 161 546 

(50 847) kSEK. Likvida medel på balansdagen var 147 051 

(36 305) kSEK jämfört med årets början. Bland de 

långfristiga skulderna finns ett räntebärande lån från 

Handelsbanken i Skottland avseende verksamheten i 

Nexam St. Andrews Ltd.  
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Finansiella rapporter i sammandrag 
 

Resultaträkning koncernen           

  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår 

(kSEK) 2016 2015 2016 2015 2015 

Omsättning 4 242 619 5 058 1 132 7 842 

Övriga rörelseintäkter 537 1 606 1 102 1 851 3 425 

Råvaror och förnödenheter -3 076 -177 -3 603 -648 -4 329 

Personalkostnader -4 261 -3 645 -7 511 -9 227 -15 710 

Övriga rörelsekostnader -3 050 -3 377 -5 289 -8 074 -12 530 

Av- och nedskrivningar -527 -672 -1 059 -1 295 -2 507 

Rörelseresultat -6 135 -5 646 -11 302 -16 261 -23 809 

Finansnetto -42 68 -88 163 100 

Resultat före skatt -6 177 -5 578 -11 390 -16 098 -23 709 

Skatt på årets resultat - - - - - 

Periodens resultat -6 177 -5 578 -11 390 -16 098 -23 709 

      

Balansräkning koncernen           

      30 jun 30 jun 31 dec 

(kSEK)     2016 2015 2015 

Tillgångar           

Anläggningstillgångar       

Immateriella tillgångar     1 981 2 127 2 054 

Materiella tillgångar     9 211 12 441 10 648 

Finansiella tillgångar     273 68 188 

Summa anläggningstillgångar   11 465 14 636 12 890 

Omsättningstillgångar           

Varulager     5 659 6 617 5 734 

Övriga omsättningstillgångar     7 766 2 381 3 745 

Kassa och bank     147 051 44 931 36 305 

Summa omsättningstillgångar     160 476 53 929 45 784 

Summa tillgångar     171 941 68 565 58 674 

       

Eget kapital och skulder           

Eget kapital     161 546 58 721 50 847 

Skulder           

Avsättningar     282 - 179 

Långfristiga skulder     2 367 3 958 2 922 

Kortfristiga skulder     7 746 5 886 4 726 

Summa skulder     10 395 9 844 7 827 

Summa eget kapital och skulder     171 941 68 565 58 674 
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Förändringar i eget kapital           

  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår 

(kSEK) 2016 2015 2016 2015 2015 

Eget kapital vid periodens ingång 168 057 63 732 50 847 73 804 73 804 

Nyemissioner och teckningsrätter - 465 129 440 605 631 

Emissionskostnader -212 - -6 882 - - 

Periodens resultat -6 177 -5 578 -11 390 -16 098 -23 709 

Omräkningsdifferens -122 102 -469 410 121 

Eget kapital vid periodens utgång 161 546 58 721 161 546 58 721 50 847 

      

Kassaflödesanalys koncernen           

  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår 

(kSEK) 2016 2015 2016 2015 2015 

Kassaflöde från den löpande verksamheten           

före förändringar av rörelsekapital -5 477 -4 931 -10 065 -14 861 -20 997 

Förändringar i rörelsekapital -1 649 -1 716 -877 -2 321 -4 058 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 126 -6 647 -10 942 -17 182 -25 055 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -51 -259 -169 -530 -616 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -545 169 121 963 1 -591 

Periodens kassaflöde -7 722 -6 737 110 852 -17 711 -26 262 

Likvida medel vid periodens ingång 154 813 51 645 36 305 62 543 62 543 

Omräkningsdifferens i likvida medel -40 23 -106 99 24 

Likvida medel vid periodens utgång 147 051 44 931 147 051 44 931 36 305 

 
 

Resultaträkning moderbolaget          Balansräkning moderbolaget       

  
apr-
jun 

apr-
jun 

jan-
jun 

jan-
jun Helår    30 jun 30 jun 31 dec 

(kSEK) 2016 2015 2016 2015 2015  (kSEK) 2016 2015 2015 

Rörelsens intäkter 3 404 2 070 4 616 4 088 5 877  Tillgångar       

Personalkostnader -2 299 -1 632 -3 615 -3 466 -5 823  Anläggningstillgångar     

Övriga rörelsekostnader -1 273 -992 -1 747 -1 903 -3 044  Finansiella anläggningstillgångar 261 780 248 490 254 673 

Rörelseresultat -168 -554 -746 -1 281 -2 990  Summa anläggningstillgångar 261 780 248 490 254 673 

Finansnetto 97 223 194 454 695  Omsättningstillgångar       

Resultat före skatt -71 -331 -552 -827 -2 295  Övriga kortfristiga fordringar 27 924 18 489 20 711 

Skatt på årets resultat - - - - -  Kassa och bank 140 967 40 993 30 721 

Periodens resultat -71 -331 -552 -827 -2 295  Summa omsättningstillgångar 168 891 59 482 51 432 

       Summa tillgångar 430 671 307 972 306 105 

            

Lund, den 18 augusti 2016      Eget kapital och skulder       

Styrelsen       Summa eget kapital 426 338 305 777 304 309 

       Skulder       

Denna rapport har inte varit föremål   Avsättningar 282 - 179 

för granskning av bolagets revisor.    Kortfristiga skulder 4 051 2 195 1 617 

       Summa skulder 4 333 2 195 1 796 

       Summa eget kapital och skulder 430 671 307 972 306 105 
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Aktiekapital, aktien och ägarförhållanden 
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 noterades på NASDAQ Stockholm 

First North den 23 april 2013. Under andra kvartalet 2016 har ca 6,3 miljoner aktier omsatts och den genomsnittliga kursen 

under perioden var 12,74 kronor per aktie. 

 

Incitamentsprogram 

Bolaget har fem pågående incitamentsprogram om totalt 2 674 625 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 4,0 %. Avseende de tre 

första incitamentsprogrammen (2009/2016, 2010/2017, 2012/2018), har dotterbolaget Nexam Chemical AB gett ut totalt 

7 280 teckningsoptioner, där varje option berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i dotterbolaget. Nexam Chemical 

Holding AB (publ) har ingått avtal med optionsinnehavarna om en rätt för Bolaget att förvärva varje eventuellt tecknad aktie 

i dotterbolaget mot betalning i form av 182,5034 nyemitterade aktier i Nexam Chemical Holding AB (publ). I tabellen nedan 

är optionspris, lösenpris och antal utestående optioner för dessa tre incitamentsprogram omräknade i enlighet med detta 

avtal. 

 

För mer information om och fullständiga villkor beträffande incitamentsprogram 2014/2017 och 2015/2018 hänvisas till 

besluten på årsstämman 2014 och 2015. 

 

Tilldelningsdatum Optionspris 
Tidigaste 

inlösendag Slutförfallodag Lösenpris 
Utestående optioner 

 31 mars 2016 
Utspädning vid  

fullteckning 

 2009-12-11 0,20 2016-09-15 2016-12-15 5,48 372 307 0,6% 

 2010-12-20 0,20 2017-09-15 2017-12-15 5,48 419 758 0,6% 

 2012-11-01 0,11 2018-10-01 2018-12-31 10,96 536 560 0,8% 

2014-10-31 0,20 2017-09-25 2017-10-09 35,20 700 000 1,1% 

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

          2 674 625 4,0% 

 

Aktieägarförteckning 

Antalet aktieägare per den 30 juni 2016 var 8 290, en minskning med 93 ägare under andra kvartalet. 

Aktieägare1 Aktier Andel 

Försäkringsbolaget, Avanza Pension 6 667 663 10,3% 

SIX SIS AG 5 414 440 8,4% 

Handelsbanken Fonder 3 000 000 4,6% 

Länsförsäkringar Småbolag Sverige 2 346 782 3,6% 

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

Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 948 718 3,0% 

Danske Invest Sverige Fokus 1 900 000 2,9% 

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

JP Morgan Bank 1 277 050 2,0% 

Michael Karlsson 947 942 1,5% 

Övriga aktieägare (ca 8 300 st) 37 619 572 58,1% 

Totalt 64 724 000 100,0% 
1 Nexam Chemicals tio största ägare enligt aktiebok förd av Euroclear. I aktieägarlistan ingår för insynsregistrerade personer det totala insynsregistrerade innehavet, d.v.s. 

innehav som finns privat, via bolag eller inom familjen. För personer vars insyn avregistrerades i juli 2015, beaktas i aktieägarlistan endast varje enskilt registrerat innehav i 
aktieboken. 
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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 (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 
Nexam Chemical tillämpar Årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid 

upprättandet av sina finansiella rapporter. Tillämpade 

redovisningsprinciper är oförändrade mot dem som 

användes i 2015 års årsredovisning. För ytterligare 

information hänvisas till koncernens årsredovisning 2015.  

Vid upprättande av delårsrapporter tillämpas BFNAR 

2007:1.

 

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 2015 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.  

 

Finansiell kalender  
2016-11-08 Delårsrapport januari-september 2016 
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016 
 

Delårsrapporterna finns tillgängliga på  
www.nexamchemical.com. 
 

 

 

Frågor kring rapporten besvaras av: 
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Tel: +46-(0)703 47 97 00 
E-post: anders.spetz@nexamchemical.com 
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