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Operativt: 

• Erhåller order om 5,3 MSEK avseende högprestandaprodukten NEXIMID®. Största ordern i bolagets historia. 

• Tecknar leveransavtal med kompositföretaget Diab avseende NEXAMITE®-teknologin för tillverkning av PET-skum. 

 

Finansiellt: 

• Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 2 097 (2 513) kSEK. 

• Rörelseförlusten för kvartalet var -6 431 (-4 923) kSEK.  

• Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 133 147 (36 305) kSEK. 

• Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till -5 210 (-2 936) kSEK. 

 

    okt-dec okt-dec Helår Helår 

    2016 2015 2016 2015 

Nettoomsättning (kSEK)   2 097 2 513 8 268 7 842 

Rörelseresultat (kSEK)   -6 431 -4 923 -23 518 -23 809 

Likvida medel (kSEK)   133 147 36 305 133 147 36 305 

Kassaflöde (kSEK)   -10 175 -2 902 97 005 -26 262 

Eget kapital (kSEK)   147 176 50 847 147 176 50 847 

Eget kapital per aktie före utspädning (SEK)   2,27 0,98 2,27 0,98 

Soliditet (%)   94 87 94 87 

Balansomslutning (kSEK)   157 129 58 674 157 129 58 674 

Kassalikviditet (%)   1 857 847 1 857 847 

            

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)   64 724 000 51 780 000 62 106 907 51 780 000 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st)   64 724 000 52 990 938 62 106 907 52 496 576 

Resultat per aktie före utspädning (SEK)   -0,10 -0,10 -0,38 -0,46 

Resultat per aktie efter utspädning (SEK)   -0,10 -0,10 -0,38 -0,46 

Aktiekurs på balansdagen (SEK)   12,25 12,50 12,25 12,50 
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VD Anders Spetz har ordet 

 

Under fjärde kvartalet fick Nexam Chemical den hittills 

största ordern i bolagets historia. Detta från en 

amerikansk kund som beställde NEXIMID® för 5,3 miljoner 

kronor. Ordern är ett kvitto på och resultatet av en 

tålmodig marknadsbearbetning, kundnära produkt-

anpassning och införandet av en rigorös kvalitetskontroll. 

Resultatet vidimerar att vår produkt nu håller på den 

globala scenen. Minst lika glädjande var att vi under 

kvartalet tecknat ett leveransavtal med svenska 

kompositföretaget Diab avseende NEXAMITE®-teknologi 

för tillverkning av PET-skum. 

 

Vi befinner oss som bekant fortfarande i en fas av bolagets 

utveckling där försäljningen under enskilda kvartal kan 

variera, men med det sagt kan vi konstatera att vår lagda 

strategi vinner allt mer terräng. Våra kundrelationer 

utvecklas kontinuerligt från initiala tester i 

laboratorieskala till pilot- och fullskalekörningar i kundens 

produktionsutrustning. De som följt oss under en tid vet 

dock vid det här laget att det ofta tar mer tid från första 

kontakt till kommersiell försäljning än man kan föreställa 

sig. Vi kan konstatera att trösklarna för att introducera nya 

produkter mot kemi- och materialbranschen är höga och 

att de, genom det allt striktare regelverk som gäller, blivit 

ännu högre under de senaste åren.  

 

”…erbjuda våra kunder närliggande 

produkter och värdeskapande 

lösningar inom våra kompetens-

områden.” 

 

Vi fortsätter oförtrutet att utveckla och förädla våra 

produkter och vår teknik, och vi är förvissade om att ett 

genombrott kommer. Parallellt ser vi, som ett 

lösningsorienterat bolag, möjligheter att expandera vår 

försäljningspotential genom att erbjuda våra kunder 

närliggande produkter och värdeskapande lösningar inom 

våra kompetensområden. 

 

 

  

Ett beslut som alltmer visat sig vara strategiskt rätt och 

viktigt är inriktningen mot masterbatch som 

leveransform. Härigenom har vi underlättat för våra 

kunder att introducera våra additiv i sina processer och 

därmed tillgodogöra sig fördelarna av våra produkter.  

 

Trots tidsfaktorn har mycket värdeskapande arbete med 

goda resultat utförts under året som gått. Detta, i 

kombination med det faktum att bolaget under första  

halvåret genomförde en framgångsrik nyemission, 

innebär att förutsättningarna för ett händelserikt 2017 

med lönsam tillväxt är mycket goda. 

 

Skum av polyestrar, bl.a. PET 

I november tecknade vi ett leveransavtal avseende vår 

NEXAMITE®-teknologi för tillverkning av PET-skum med 

det svenska kompositföretaget Diab, en av de fyra största 

tillverkarna av högprestandaskum i världen. Det handlar 

om en ny generation av skum som ger starkare skum i 

förhållande till sin vikt. Det man uppnår är en lägre 

materialförbrukning (plast) med bibehållen prestanda 

samtidigt som man kan öka andelen återvunnen plast i 

produkten.  

 

Genom att dosera vår NEXAMITE® i form av 

masterbatcher har vi lyckats paketera vår produkt på ett 

sätt som gör det möjligt för Diab att enkelt applicera den 

i sin produktionsutrustning. Leveransavtalet är ett tydligt 

kvitto på att NEXAMITE® möjliggör stora 

egenskapsförbättringar hos miljövänligt PET-skum, en 

snabbväxande marknad.  Polyesterskum är ett viktigt 

applikationsområde för Nexam Chemical! 

 

Marknaden för miljövänliga PET-skum är viktig och 

växande och vi anser nu att Nexam Chemical har etablerat 

sig som en aktör. Den framgång som uppnåtts 

tillsammans med Diab, stärker oss i arbetet gentemot att 

andra skumtillverkare. Vi arbetar kontinuerligt med att 

vidareutveckla masterbatchkonceptet och därigenom 

utöka vår marknadspotential inom området.  
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Under fjärde kvartalet avslutades också det så kallade 

rPET-projektet. Syftet med projektet var att, med hjälp av 

vår teknologi, visa att återvunnen PET kan användas 

konkurrenskraftigt inom fler slutprodukter och då 

framförallt inom tillverkning av PET-skum. Mer om rPET 

och detta framgångsrika utvecklingsprojekt finns att läsa i 

det nyhetsbrev som publicerades i januari. 

 

Rör av polyeten 

Tester inom fokusområdet (polyetenrör innehållande 

NEXAMITE®) fortgår i samarbete med flera av de ledande 

rörtillverkarna. Arbetet med våra produkter drivs i avsikt 

att respektive tillverkare ska hitta rätt doseringsstrategi i 

sina processer och produkter i syfte att få ut maximal 

effekt av NEXAMITE®. Man söker en kombination av 

produktegenskaper såväl som processförbättringar i 

tillverkningen. Det tar dock tid att slutföra alla tester och 

utvärderingar som krävs och i vissa fall krävs det 

certifieringar och myndighetsgodkännanden av olika slag. 

 

Även om vår strategi med tre fokusområden ligger fast har 

vi sett ett intresse från våra rörkunder att utföra 

ytterligare utvärderingar av vår NEXAMITE® även inom 

andra produktsegment där dessa multinationella aktörer 

är verksamma. Vi talar då om produktsegment där man 

vill uppnå liknande egenskaps- och processförbättringar 

som de man ser inom segmentet polyetenrör. 

 

Det finns, som jag tidigare sagt, en stor affärspotential för 

rör av polyeten. Det är volymmässigt det största området 

som vi idag arbetar mot. Samtidigt måste man vara 

medveten om att volymförsäljning kommer att dröja 

ytterligare något eller några år. 

 

Högprestanda plaster 

Under fjärde kvartalet fick vi en rekordorder på cirka 5,3 

MSEK från en befintlig amerikansk kund avseende 

NEXIMID®, den största ordern i Nexam Chemicals historia. 

Det har varit en lång process och vår produkt har under 

flera år testats och validerats med de mest omfattande 

kvalificeringskrav man kan tänka sig. Vår kund har lagt ner 

ett stort och tålmodigt arbete över lång tid och har 

härigenom lyckats skapa en plattform för sina produkter. 

 

 

 

Genom en stark tilltro till Nexam Chemicals produkt har 

man nu etablerat en lösning som kommer att vara 

industristandard för många år framöver. Leveranser har 

påbörjats och ordern beräknas vara slutlevererad under 

2017. Detta är en stor framgång för oss, och ytterligare en 

bekräftelse på att vår teknologi kan leverera höga 

kundvärden och bidra till lönsam tillväxt. 

 

Kompositer innehållande NEXIMID® används i miljöer där 

omfattande påfrestningar och höga temperaturer ställer 

extrema krav på materialet. Applikationsområden finns 

inom avancerat flyg, rymd och andra områden där kraven 

på materialen är de högsta tänkbara, men är inte 

begränsade till detta. Vårt framgångsrika samarbete med 

denna kund är en viktig referens i vårt arbete med andra 

befintliga och nya kunder. 

 

Plattform för tillväxt 

Sammantaget kan konstateras att vi under året tagit flera 

viktiga steg framåt och detta på olika plan. 

Volymförsäljning inom högprestandasegmentet, 

utveckling av masterbatch innehållande en hög halt 

NEXAMITE®, kunder som tagit sina testcykler från 

laboratoriet, genom pilottester och slutligen till 

fullskaletester i sin normala produktionsprocess. Vi har 

fått bekräftat att vår kemi gör skillnad och kan leverera 

stora kundvärden.  

 

”Vi har fått bekräftat att vår kemi 

gör skillnad och kan leverera stora 

kundvärden.” 

 

Vi ser tydligt att vi får en allt större acceptans för våra 

produkter och vår teknik vilket resulterar i allt starkare 

kundrelationer. Den avgörande faktorn som under året 

flyttat fram bolagets positioner är att vi lyckats formulera 

och implementera masterbatch som leveransform.  

 

Fokus kommer fortsatt att vara på kommersialisering och 

vi allokerar mer resurser mot marknad och försäljning. 

Som ett led i detta arbete har vi en aktivitetsplan för hur  
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REACh-registrering av våra olika produkter skall ske. 

REACh är EUs omfattande regelverk för tillverkning och 

försäljning av kemikalier och som kräver att varje 

kemikalie registreras och dokumenteras när volymerna 

överstiger vissa tröskelvärden.  

 

I mars kommer jag och några av mina medarbetare att 

besöka JEC-mässan i Paris, den största mässan för aktörer 

inom kompositmaterial. Ett stort antal kundmöten med 

befintliga och potentiella nya kunder är redan inbokade 

och intresset för Nexam Chemical är stort. Vårt samarbete 

med Evonik inom polyimider bidrar positivt till detta 

intresse. 

 

 

Vår absoluta ambition för 2017 är att Nexam Chemical 

skall nå ett definitivt och betydande kommersiellt 

genombrott. 

 

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 

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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Omsättning och resultat 

Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 2 097    

(2 513) kSEK och för helåret 8 268 (7 842) kSEK. Övriga 

rörelseintäkter uppgick under kvartalet till 119 (791) kSEK, 

vilka till största delen är kopplade till bidrag från 

Vinnova/Eurostar.  

 

Personalkostnaderna var under fjärde kvartalet, -4 420     

(-3 142) kSEK och de övriga externa kostnaderna var för 

kvartalet -3 330 (-2 736) kSEK. Kostnadsökningen jämfört 

mot föregående års kvartal är i linje med den expansion 

som pågår och ökningen av antalet anställda i på inom 

försäljning och marknad. Jämfört med föregående år har 

kostnaderna för helåret minskat med 1,4 MSEK. Kvartalets 

resultat före skatt uppgick till -6 465 (-4 969) kSEK och för 

helåret -23 680 (-23 709) kSEK. 

 

Personal och organisation 

Jämfört med föregående kvartal har medelantalet 

anställda ökat till 14 (13) varav 9 (9) i Sverige och 5 (4) i 

Skottland. Antal anställda vid periodens utgång var 

fjorton. 

 

Investeringar 

Under kvartalet förvärvades teckningsoptioner i 

dotterbolaget för totalt 4,7 MSEK och genomfördes 

investeringar i anläggningstillgångar med 17 (0) kSEK. 

 

Kassaflöde 

Periodens kassaflöde uppgick till -10 175 (-2 902) kSEK. 

Kassaflödet har framförallt påverkats negativt av det 

förvärv av teckningsoptioner om totalt 4,7 MSEK som 

genomfördes under kvartalet. Kassaflödet från den 

löpande verksamheten under perioden uppgick till -5 210 

(-2 936) kSEK. 

 

Finansiell ställning 

Jämfört med årets början uppgick soliditeten den 31 

december 2016 till 94 (87) procent och det egna kapitalet 

till 147 176 (50 847) kSEK. Likvida medel på balansdagen 

var 133 147 (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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Resultaträkning koncernen           

    okt-dec okt-dec Helår Helår 

(kSEK)   2016 2015 2016 2015 

Omsättning   2 097 2 513 8 268 7 842 

Övriga rörelseintäkter   119 791 1 672 3 425 

Råvaror och förnödenheter   -363 -1 751 -4 442 -4 329 

Personalkostnader   -4 420 -3 142 -16 313 -15 710 

Övriga rörelsekostnader   -3 330 -2 736 -10 577 -12 530 

Av- och nedskrivningar   -534 -598 -2 126 -2 507 

Rörelseresultat   -6 431 -4 923 -23 518 -23 809 

Finansnetto   -34 -46 -162 100 

Resultat före skatt   -6 465 -4 969 -23 680 -23 709 

Skatt på årets resultat   - 6 - - 

Periodens resultat   -6 465 -4 963 -23 680 -23 709 

      
Balansräkning koncernen           

        31 dec 31 dec 

(kSEK)       2016 2015 

Tillgångar           

Anläggningstillgångar       
Immateriella tillgångar       1 834 2 054 

Materiella tillgångar       8 710 10 648 

Finansiella tillgångar       3 088 188 

Summa anläggningstillgångar    13 632 12 890 

Omsättningstillgångar           

Varulager       5 971 5 734 

Övriga omsättningstillgångar       4 379 3 745 

Kassa och bank       133 147 36 305 

Summa omsättningstillgångar       143 497 45 784 

Summa tillgångar       157 129 58 674 

       
Eget kapital och skulder           

Eget kapital       147 176 50 847 

Skulder           

Avsättningar       373 179 

Långfristiga skulder       2 176 2 922 

Kortfristiga skulder       7 404 4 726 

Summa skulder       9 953 7 827 

Summa eget kapital och skulder       157 129 58 674 

 

  



 

Nexam Chemical Holding AB (publ) – Bokslutskommuniké 2016 8 

 

Förändringar i eget kapital           

    okt-dec okt-dec Helår Helår 

(kSEK)   2016 2015 2016 2015 

Eget kapital vid periodens ingång   155 629 55 973 50 847 73 804 

Nyemissioner och teckningsrätter   - - 129 440 631 

Emissionskostnader   - - -6 881 - 

Transaktioner med ägare av innehav utan bestämmande inflytande1 -1 982 - -1 982 - 

Periodens resultat   -6 465 -4 963 -23 680 -23 709 

Omräkningsdifferens   -6 -163 -568 121 

Eget kapital vid periodens utgång   147 176 50 847 147 176 50 847 

1 Avser förvärvade teckningsoptioner som moderbolaget har inlöst och tecknat 2 040 aktier i dotterbolaget. 
 

Kassaflödesanalys koncernen           

    okt-dec okt-dec Helår Helår 

(kSEK)   2016 2015 2016 2015 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital  -5 871 -4 310 -21 150 -20 997 

Förändringar i rörelsekapital   661 1 374 1 699 -4 058 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -5 210 -2 936 -19 451 -25 055 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -4 747 182 -4 977 -616 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -218 -148 121 433 -591 

Periodens kassaflöde   -10 175 -2 902 97 005 -26 262 

Likvida medel vid periodens ingång   143 350 39 300 36 305 62 543 

Omräkningsdifferens i likvida medel   -28 -93 -163 24 

Likvida medel vid periodens utgång   133 147 36 305 133 147 36 305 

 
Resultaträkning moderbolaget      Balansräkning moderbolaget     

  okt-dec okt-dec Helår Helår    31 dec 31 dec 

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

Rörelsens intäkter 1 829 945 7 878 5 877  Tillgångar     

Personalkostnader -1 988 -1 043 -8 055 -5 823  Anläggningstillgångar    
Övriga rörelsekostnader -1 525 -768 -4 123 -3 044  Finansiella anläggningstillgångar 284 285 254 673 

Rörelseresultat -1 684 -866 -4 300 -2 990  Summa anläggningstillgångar 284 285 254 673 

Finansnetto 98 104 389 695  Omsättningstillgångar     

Resultat före skatt -1 586 -762 -3 911 -2 295  Övriga kortfristiga fordringar 17 342 20 711 

Skatt på årets resultat - 6 - -  Kassa och bank 124 985 30 721 

Periodens resultat -1 586 -756 -3 911 -2 295  Summa omsättningstillgångar 142 327 51 432 

      Summa tillgångar 426 612 306 105 

          
Lund 16 februari 2017      Eget kapital och skulder     

Styrelsen      Summa eget kapital 422 956 304 309 
 

     Skulder     

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Avsättningar 373 179 

    Kortfristiga skulder 3 283 1 617 

      Summa skulder 3 656 1 796 

      Summa eget kapital och skulder 426 612 306 105 
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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 fjärde kvartalet 2016 har ca 9,7 miljoner aktier omsatts och den genomsnittliga kursen 

under perioden var 10,80 kronor per aktie. 

 

Incitamentsprogram 

Bolaget har två pågående incitamentsprogram om totalt 1 346 000 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 2,0 %.  

 

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 december 2016 
Utspädning vid  

fullteckning 

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

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

          1 346 000 2,0% 

 

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 31 december 2016 var 7 803, en minskning med 390 ägare under fjärde kvartalet. 

Aktieägare Aktier Andel 

Försäkringsbolaget, Avanza Pension 7 585 878 11,7% 

SIX SIS AG 5 726 963 8,8% 

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% 

Danske Invest Sverige Fokus 2 050 000 3,2% 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 709 157 2,6% 

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

Michael Karlsson 947 942 1,5% 

Björn Parkander 912 517 1,4% 

Övriga aktieägare (ca 7 800 st) 36 842 928 56,9% 

Totalt 64 724 000 100,0% 
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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). 

 

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.

 

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. 

 

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.  

 

2017-05-10 Delårsrapport januari-mars 2017 
2017-05-16 Årsstämma 2017 
2017-08-18 Delårsrapport januari-juni 2017 
2017-11-08 Delårsrapport januari-september 2017 
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Delårsrapporterna finns tillgängliga på  
www.nexamchemical.com. 
 

 

 

 

  

http://www.nexamchemical.com/
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Nexam Chemicals årsstämma kommer att hållas tisdagen 

den 16 maj 2017 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 28 mars 2017.  

 

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 består av följande personer: 

Magnus Strömer, ordförande i valberedningen och utsedd 

av Handelsbanken Fonder; Jesper Bonnivier, utsedd av 

Länsförsäkringar Småbolag Sverige; samt 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 2017. 

 

 

Frågor kring rapporten besvaras av: 

Anders Spetz, VD 
Tel: +46-(0)703 47 97 00 
E-post: anders.spetz@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/

