Juni 2020
I det andra nyhetsbrevet för 2020 berättar VD Johan Arvidsson
om vår verksamhet under våren. Därefter följer ett antal artiklar på temat hållbarhet, med spännande exempel från bland
annat textilindustrin. Vi ger även möjligheten att lära känna vår
nya styrelseordförande Mats Persson. Vi hoppas att du får en
trevlig läsning!
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VD-ORD

Fortsatt hög efterfrågan
på hållbar kemi
Nexam Chemical klarade sig bra i Q1 men pandemins konsekvenser har
naturligtvis inte gått oss helt spårlöst förbi under sista tiden. Efterfrågan av
våra produkter har inte nödvändigtvis minskat, men i en logistikkedja som
ofta består av ganska många enskilda delar, är det inte realistiskt att samtliga
kommer fungera som vanligt under rådande omständigheter. Covid-19 har
alltså skapat lite friktion i vårt system, men vi planerar om, bevakar och är
flexibla för att möta dessa utmaningar också. Även om Covid-19-pandemin
ställt till det för vårt ekosystem av kunder, partners och leverantörer, betyder
det inte att det saknas glädjeämnen i företaget. I detta nyhetsbrev berättar
vi om några av dessa vilket känns synnerligen relevant just nu när vi som
mest behöver påminnas om att affärerna faktiskt är igång, även om vi också
behöver ställa om.

Fortsättning på nästa sida
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”Vi har ett starkt Q1 i ryggen
vilket självklart ger oss en
fördel i tider av osäkerhet.”

Som ett kemiföretag i tillväxt är hållbarhetsperspektivet hela tiden integrerat i verksamheten. Vi har
tidigare berättat bland annat om hur vi arbetar med
frågan och hur vi förhåller oss till FNs klimatmål. I detta nyhetsbrev vill vi dela med oss av ett antal case just
på temat hållbarhet med förhoppningen att ni får en
ännu bättre förståelse för hur våra produkter bidrar
till effektivare resursanvändning världen över.
Inom vindkraft genomförs stora projekt världen över,
och vi har tidigare berättat om vindkraftstrender i
bland annat Indien, Kina, USA och Europa. Trenden
lever även här i Sverige och i detta nyhetsbrev kan ni
läsa mer om Europas just nu största satsning på landbaserad vindkraft som genomförs i Piteå.
Vi berättar också om vår kund Piippo som är internationellt ledande inom ekologiska rundbalsnät och
pressgarn. Deras produkter bidrar till minskat svinn
av foder vilket i sin tur ökar chanserna för
livsmedelsproducenterna att tillgodose
behovet från en ökande befolkning.
Samarbetet med Piippo är ett utmärkt
exempel på hur våra skräddarsydda masterbatcher och additiv förbättrar produkters egenskaper och göra stor nytta ur
ett hållbarhetsperspektiv.

Ni kommer också kunna läsa en text om hur Nexam
Chemical utvecklar nya effektiva lösningar för att
omvandla PET till textilprodukter. Återvinningsbarhet
är ett mycket prioriterat område för oss och där finns
ett ökande intresse från marknaden mycket tack vare
att de förbättrade egenskaperna syntetiskt tyg har
jämfört med till exempel bomull. Därtill är omvandlingsprocessen från PET till syntetiskt tyg fördelaktig
ur ett miljöperspektiv då den kräver förhållandevis lite
energi och vatten.
Vi hoppas att ni ska inspireras av artiklarna i detta nyhetsbrev, och att ni, liksom vi, känner att vår affär har
framtiden för sig – även om den är stabil redan idag.
Jag kan inte tyvärr inte utlova att pandemin är över
när nästa nyhetsbrev kommer ut, men jag är hoppfull
om att vi börjar se ett slut på dess konsekvenser då.
Vi har ett starkt Q1 i ryggen vilket självklart ger oss en
fördel i tider av osäkerhet. Med den kommer också
arbetsro och vi kommer ha fler spännande
berättelser från vår verksamhet att dela
med er nästa gång vi hörs.

Johan Arvidsson,
VD, Nexam Chemical

Jag önskar er en trevlig läsning och en
riktigt fin sommar,

ÅRSSTÄMMA
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Årsstämma med ambitiösa
mål för framtiden
Fokus på hållbarhet och tillväxt var de
primära budskapen på Nexam Chemicals årsstämma som denna gång ordnades under något mer digitala former
med som en konsekvens av Covid-19.

Årsstämman för verksamhet året 2019 gick av stapeln den 13 maj. Även om formalian följdes till punkt
och pricka, präglades stämman likt det mesta vid den
här tidpunkten av social distansering. Bland annat
innebar detta att Johan Arvidssons VD-rapport inte
skedde på plats utan i form av en videopresentation. I sin rapport redogjorde Johan för resultaten
de gångna året som sig bör, men passade även på

Fortsättning på nästa sida
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”Om man tittar på hur vi växer
kan man ana vår spelplan
för vårt omsättningsmål.
Performance Masterbatch är
ryggraden i verksamheten för
närvarande, och Performance
Chemical är tillväxtbenet.”

att beskriva Nexam Chemicals affär i bolagets två
affärsenheter: Nexam Performance Chemical och
Nexam Performance Masterbatch. I beskrivningen
blev det extra tydligt hur mycket fokus bolaget lägger vid hållbarhet.
– Vi har pratat om att vi egentligen befinner oss i polymerbranschen som är ett vitt begrepp av plaster. Är
man i den här branschen bör man tänka i riktning mot
hållbarhet. Det är något vi på något sätt hela tiden har
tagit för givet i vårat bolag. Vi har en hållbarhetsvision
och har hela tiden handlat om att göra saker lättare,
starkare och mer återvinningsbart. Men vi nöjer oss inte
där utan tittar också allt mer på våra egna processer och
material, var vi sourcar och tillverkar för att hålla så hög
nivå på vårt hållbarhetsarbete som vi bara mäktar med,
sa VD Johan Arvidsson i VD-presentationen.
Vidare presenterades ambitiösa mål för framtida
tillväxt med en omsättningstakt mellan 275 och 325
MSEK under år 2022, att jämföra med 130 MSEK i
omsättning för verksamhetsåret 2019.

– Om man tittar på hur vi växer kan man ana vår
spelplan för vårt omsättningsmål. Performance Masterbatch är ryggraden i verksamheten för närvarande, och Performance Chemical är tillväxtbenet. 2019
var inget undantag från föregående år, Performance
Chemical fortsätter att fördubblas för tredje året i
rad. Det betyder att vi får en större och större kraft
i tillväxten från Performance Chemical, sa Johan
Arvidsson.
I övrigt fattades formella beslut om bland annat att
fastställande av räkenskaper och resultatdisposition,
man beslutade om ansvarsfrihet åt styrelse och
verkställande direktör, samt beslutade i enlighet med
valberedningens förslag omval av styrelseledamöter
och ordförande.
Hela VD-presentationen går att se i efterhand på
www.nexamchemical.com/investors/presentations/

TRENDSPANING

FOTO: Svevind AB. Fotograf Anders Westergren
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Europas största landbaserade
vindkraftspark i Piteå
Sverige ligger förhållandevis
långt fram avseende användandet av förnybar energi. Målet
om att 50% av den totala energiproduktionen ska komma från

förnybara källor passerades redan 2012, och 2018 uppgick den
totala andelen förnybar energi till
54,4%. Flera faktorer har påverkat
och gjort det möjligt att ersätta

Fortsättning på nästa sida

fossila energislag med förnybara i
Sverige. Inte minst har regleringar
såsom energiskatter och elcertifikatsystem främjat utbyggnaden
av förnybart.1
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Av de totala 159 TWh som producerades i Sverige 2018 kom 16,6
TWh från vindkraft. Det kan jämföras med 0,5 TWh (av 142 TWh
totalt) från vindkraft år 2000
och 3,5 TWh (145 TWh) år 2010.
Vindkraften har alltså byggts ut
ordentligt i Sverige det senaste
decenniet och satsningen på vind
ser onekligen ut att fortsätta.2

För att skapa en uppfattning
om hur massiv denna etablering
är bör nämnas att Markbygden
1101, när den är fullt utbyggd,
kommer ha kapacitet att producera 10-12 TWh vilket motsvarar
cirka 6-8% av Sveriges totala
energikonsumtion. Investerings-

volymen i detta projekt beräknas
till cirka 60- 70 miljarder kronor.
Vindkraftsprojektet Markbygden
1101 beräknas kunna minska koldioxidutsläppen med 8 miljoner
ton per år jämfört med elproduktion från kol. Förutom Svevind
är en rad övriga projektaktörer
involverade, bland andra turbintillverkarna Enercon och General
Electric, samt en rad finansiärer.
Alla tre etapper är för tillfället
under etablering och byggnation,
och cirka 600 personer arbetar på
området.

FOTO: Svevind AB. Fotograf Anders Westergren

Ett tydligt exempel på den
svenska vindkraftssatsningen är
etableringen av projektet Markbygden 1101 strax utanför Piteå.
Projektet är utvecklat av projektutvecklingsbolaget Svevind
AB som säkrat och innehar alla

tillstånd. Satsningen är massiv,
och kommer, när det står klart,
vara Europas största landbaserade vindkraftpark med sin yta på
450 km2. Etableringen görs i tre
etapper och kommer, när etapp
3 är fullt utbyggd år 2026, bestå
av uppskattningsvis runt 1000
vindkraftverk.

1
2

http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/fornybar-energi/
https://www.energiforetagen.se/statistik/energiaret/

PORTRÄTT
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Piippo – för utvecklingen
av världens agrikultur
Piippo är en internationellt ledande tillverkare av rundbalsnät och pressgarn.
Deras produkter hjälper lantbrukare att bevara grovfoder, vilket i sin tur bidrar
till att mindre foder slängs i onödan. I sin produktutveckling menar Piippo att
allt kan göras bättre, mer hållbart och alltid i nära partnerskap. Piippo och
Nexam Chemical har samarbetat sedan 2018.
Fortsättning på nästa sida
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”Under de kommande 50 åren
måste jordbruket producera mer
mat än vad som producerats
under de senaste 10 000 åren.”

Runt om i världen använder lantbrukare högkvalitativa rundbalsnät och pressgarn från Piippo för att
öka konserveringsvärdet på sitt grovfoder. Grovfoder
är en viktig foderkälla för idisslare som kossor, hästar,
får och getter. Piippo är specialiserade på en liten,
men ofta avgörande del, i skördekedjan.
Att fokusera på ett hållbart foder är något som Antti
Pietarinen, produktionschef på Piippo, anser är viktigt eftersom världens befolkningstillväxt fortsätter
att stiga. Han betonar att företaget, tillsammans
med sina partners, delar ett av världens viktigaste
arbeten. Om grödorna bevaras väl ökar nämligen
chanserna att tillgodose behovet av mat som kommer med en växande befolkning.
”Under de kommande 50 åren måste jordbruket
producera mer mat än vad som producerats under
de senaste 10 000 åren. Vi har inte råd att slösa bort
tid, pengar eller naturresurser.”, säger Piippo på deras
hemsida.
Jordbruk och plast är två viktiga frågor som lyfts
fram när man pratar om hållbar utveckling
på en global nivå. Piippo har i och med
detta åtagit sig att skapa produkter
som både är pålitliga och ekologiska
att använda. De är också angelägna
om att hitta nya lösningar och i dag är
deras rundbalsnät det mest ekologiska
alternativet på marknaden. Genom att

använda produkten sparar slutanvändaren också 20
procent av sina totala, årliga kostnader.
Nära samarbete
Piippo har använt Nexam Chemicals lösningar sedan
2018. Det finska företaget använder skräddarsydda
masterbatcher och additiv för att förbättra produkternas egenskaper.
– Vi är väldigt nöjda med samarbetet och produkterna. Nexam Chemical är mycket angelägna om att
utveckla lösningar som specifikt passar våra behov.
De besökte vår fabrik förra året och vår plan är att
komma till deras anläggning i Lomma. Att göra besök
på plats är viktigt eftersom det hjälper oss att få
insikt i varandras arbete. Genom att göra det kan vi
ha det bästa möjliga samarbetet, säger Antti.
Antti förutspår en ljus framtid och kontinuerlig,
stabil tillväxt för Piippo.
– Vi tar starka steg framåt och har också ett
tydligt fokus. Den viktigaste faktorn för oss i
vårt arbete med leverantörer är förtroende.
Med Nexam Chemical vet vi att produkterna levereras i tid och att de håller
en hög kvalitet. Det är avgörande för
vår verksamhet. Vi har stort förtroende för vårt samarbete och ser fram
emot att fortsätta arbeta tillsammans,
avslutar han.

Antti Pietarinen,
Produktionschef, Piippo
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PET / TEXTIL

Från PET till textilier
I takt med att allt fler konsumenter motsätter sig dagens slit-och-slängsamhälle, har textilindustrin börjat fokusera på hållbara lösningar.
Branschen måste hitta tillverkningssätt som inte utnyttjar naturens
resurser. Samtidigt är PET en plast som är en viktig del av människors
liv. Nexam Chemical utvecklar därför nya lösningar som underlättar
omvandlingen av gamla PET-flaskor till polyesterkläder och textilier.

Fortsättning på nästa sida

Nyhetsbrev | Juni 2020

”Under processen
av återvunnen PET
bryts polymeren ned,
vilket resulterar i att
molekylvikten sjunker.”

– Vår teknik erbjuder ekonomiska
lösningar för omvandlingen av
PET till textilprodukter. Vi har
utvecklat produkter som är mycket snabba, kostnadseffektiva och
flexibla, säger Dr. Carlos Solano,
produktchef på Nexam Chemical.
Intresset för att använda syntetfibrer baserat på plast/polyester
från plastflaskor, kallad återvunnen PET, har ökat avsevärt de senaste åren bland textilindustrins
aktörer. En av anledningarna är
att PET, när det används som
ett syntetiskt tyg, är mer hållbart, vattenavvisande och väger
mindre än bomull. Processen
att återvinna plastflaskor till
fibrer har en låg miljöpåverkan eftersom det
kräver lite energi
och vatten.

en polymer som tillhör polyesterfamiljen polymerer. Användningsområdet är brett och oftast
för vardagliga ändamål, och idag
är det en av de mest återvunna
termoplasterna. Den globala
marknaden för återvunnen PET
förväntas att nästan fördubblas
mellan 2019 och 2029, då den når
4,7 miljarder dollar1.
När det gäller den globala textilmarknaden uppskattas denna
att uppgå till 961,5 miljarder USD
under 20192. Samtidigt förutspås
en ökad efterfrågan på kläder,
särskilt i utvecklingsländer som
Kina, Indien, Mexiko och Bangladesh.

Polyetylentereftalat, eller PET som
det oftast kallas, är
Dr. Carlos Solano,
Produktchef, Nexam Chemical

Viktiga egenskaper
Det är relativt
enkelt att återvinna
PET-flaskor. Oftast
sorteras och krossas
flaskorna till mindre
delar.

Därefter smälts flingorna ner och
dras genom spinndysor där de
återvinns till PET-fiber. Samtidigt
kan föroreningar i materialet
försvåra nedbrytningen av återvunnet PET.
– Under processen av återvunnen
PET bryts polymeren ned, vilket
resulterar i att molekylvikten
sjunker. Detta påverkar smältstyrkan och bearbetbarheten
negativt, förklarar Carlos.
För att kompensera molekylviktens minskning under återvinningsprocessen kan man
använda en kedjeförlängare. En
kedjeförlängare bygger upp molekylvikten hos polyesterblandningarna och liknande produkter.
Det här öppnar ett nytt fönster
av möjligheter när det kommer
till att återvinna och förbättra
materialens prestanda. Nexam
Chemical erbjuder reaktiva ked-

Fortsättning på nästa sida
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”Vi använder reaktiv
kemi för att öka
molekylvikten och
kombinerar konceptet
med färg. Vi kombinerar
det vi kan bäst i en enda
lösning.”
jeförlängare för olika typer av
termoplast.
– Vilken kedjeförlängning som
krävs beror på PET-flaskornas
startkvalitet och hur man tänkt
använda produkten i slutändan.
Ovävda material kan exempelvis
skapas av PET med relativt låg
molekylvikt. Vid tillverkning av
andra typer av garn eller förpackningsband med hög hållfasthet är det dock annorlunda,
säger Carlos.
Carlos fortsätter med att förklara att det också är viktigt att
förstå att kedjeförlängning inte
bara används för att förbättra
den slutliga produktens funktioner.
– Kedjeförlängning spelar också
en viktig roll när det gäller att
optimera hela processen, säger
Carlos.
1
2

Flera fördelar
Nexam Chemicals NEXAMITE-produkter är tidseffektiva
eftersom processen är klar på
några minuter istället för timmar. Produkterna erbjuder även
en låg systemkostnad; flexibiliteten är större och det finns
inget behov av extra investeringar i processen.
– Vår teknik använder reaktiv
bearbetning för att återvinna
molekylvikten hos det återvunna materialet. Själva kedjeförlängningen sker i utrustningen
som primärt används för att
smälta ned polymer. Det är en
enkel process som tar minuter
och kan utföras på industriell
nivå med utrustning som redan
finns på plats, säger Carlos.
Ett exempel på hur produkterna
används är hos våra kunder i Asien. Union Chemical är en stor ak-

PET Bottles Market: Global Industry Analysis 2013 - 2017 and Opportunity Assessment; 2018 – 2028 (Future Market Insights)
Textile Market Size, Share & Analysis | Industry Report, 2027 (Grand View Research)

tör inom kemisk grossistdistribution och en av Nexam Chemicals
viktigaste samarbetspartners
på den asiatiska marknaden. Det
största projektet inom partnerskapet fokuserar på återvunnen
polyester- och polyamidfiber där
Nexam Chemicals innovativa
kemi för kedjeförlängning och
omfattande kunskaper inom pigment kombineras.
Nya projekt har initierats med
syfte att utveckla fler lösningar
med befintliga och nya partners.
– I våra senaste projekt fokuserar vi på plastens färg, något
som gör oftast gör processen
ännu mer komplicerad. Vi använder reaktiv kemi för att öka
molekylvikten och kombinerar
konceptet med färg. Vi kombinerar det vi kan bäst i en enda
lösning, avslutar Carlos.

PORTRÄTT
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Hej Mats Persson
– styrelseordförande,
Nexam Chemical!
Mats Persson är civilingenjör i
kemiteknik och har en lång erfarenhet inom kemibranschen med
flera ledande befattningar inom
Perstorpkoncernen och de senaste
åren hos Diab. Sedan 12 november
2019 är han ny styrelseordförande
för Nexam Chemical.

Mats Persson är civilingenjör i kemiteknik och har
en lång erfarenhet inom kemibranschen med flera
ledande befattningar inom Perstorpkoncernen och
de senaste åren hos Diab. Sedan 12 november 2019 är
han ny styrelseordförande för Nexam Chemical.
Nexam Chemicals nya styrelseordförande, Mats Persson, är 57 år och är uppvuxen i Halmstad. Han har en
civilingenjörsexamen i kemiteknik från Lunds Universitet, från vilket han också har en Executive MBA. Han
är idag gift med Ann-Catrin och har tre utflugna barn.

Fortsättning på nästa sida
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Mats karriär har präglats av internationella uppdrag
inom kemibranschen. I slutet av 80-talet började han
sin första tjänst där han ägnade sig åt att bygga upp
kemianläggningar runt om i världen, bland annat i
Kina. Därefter kom han till Perstorpkoncernen 1992,
där han var anställd i 21 år.
– Jag hade förmånen att få jobba inom flera olika funktioner och regioner på olika nivåer i ett globalt företag.
Under en tid bodde jag i USA för att bygga upp Pergos
nordamerikanska verksamhet, med speciellt fokus på
supply chain, säger Mats.
Efter fyra år utomlands flyttade han tillbaka till Sverige
för att utveckla Perstorpskoncernens organisation
inom global supply chain. Mats blev medlem i koncernledningen 2004 och till sist, vice koncernchef 2009.
– Jag har alltid tyckt om att arbeta i en global miljö. Det
innebär nödvändigtvis inte att företaget är stort, utan
att man har ett internationellt fokus. Att få globala organisationer att jobba i gemensam riktning tycker jag
är spännande och det ställer stort krav på ledarskapet,
säger Mats. Han kommer senast från Diab och rollen
som COO med ansvar för bland annat tillverkning och
logistik.
Vad handlar ordförandeuppdraget om för dig?
– Att utmana och vägleda den ledande organisationen
att arbeta mot gemensamma mål. Det är mitt och
styrelsens uppdrag; att se till att det hålls en stadig
kurs som utgår från ägarnas visioner och direktiv. Det
ska också finnas en förankring och delaktighet i hela
företaget, säger Mats som påpekar att bolaget också
måste jobba för att skapa ett långsiktigt värde för sina
aktieägare.
Han nämner vårens nyemission och utfallet.
– Det har varit en turbulent tid pga. pandemin och
många företag har fått plötsligt sämre förutsättningar. Men Nexam Chemical har stått stadigt så här långt.
Trots omständigheterna lyckades vi få en 74 procentig
täckning under nyemissionen. Det är ett kvitto på att
vi har ett bra stöd från den befintliga ägarstrukturen,
säger Mats.

Hur ser du på resan som Nexam Chemical gjort hittills?
– Jag var med från start när Nexam Chemical avknoppades från Perstorp. Min känsla då var att det handlade om komplicerad kemi i nischade applikationer.
Jag har alltid haft respekt för att det tar tid att affärsutveckla den här typen av verksamhet. Det har varit
spännande att se bolagets utveckling och stegen man
tagit framåt, speciellt de senaste åren, säger Mats.
Han menar att en viktig milstolpe var att skapa tydliga
strukturer för Nexam Chemicals olika affärsområden,
och kommunicera dessa på ett mer transparent sätt.
– Den viktigaste frågan det senaste året har varit
att skapa en förståelse för Nexam Chemicals totala
erbjudande. Det finns fortfarande kvar att göra när det
gäller att kommunicera detta gentemot marknaden.
Stegen vi tagit är bra, nu ska vi förenkla och förtydliga
budskapen ytterligare, säger Mats.
Vad är viktigast för Nexam Chemical att arbeta med
framöver?
– Framförallt kommer det vara avgörande att vi tar
tillvara på den tillväxtpotential som finns. Vi ska kapitalisera på framstegen som tagits och växa ytterligare.
När det kommer till våra segment måste vi fortsätta
utveckla dem och försvara positionerna inom respektive område, säger Mats.
Han menar att i takt med att verksamheten har breddats, har också fundamentet som det står på blivit
starkare och öppnat upp för ytterligare expansion.
Mats tänker sig in tio år in i framtiden och tror att bolag då har vuxit och stärkt sin internationella närvaro
markant.
– Konkurrenter kommer alltid att finnas. Nyckeln till
Nexam Chemicals framgång, såväl på kort som lång
sikt, är att vi är en problemlösare som arbetar nära
kunden. Vi är inte det största företaget och därför
måste vi konkurrera med vårt kunnande, kreativitet
och möjlighet att lösa kundernas utmaningar. Vi kan
alltid leverera utifrån de förutsättningar som finns.
Vi ska fortsätta knyta oss an duktiga kemister som
utvecklar rätt lösningar, avslutar han.
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