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Nexam Chemical ; Ny order om 9 miljoner SEK från kund i USA inom affärsområdet 
PET additiv 

Nexam Chemical har fått en order från en befintlig kund inom området PET additiv för leveranser till USA. 
Kunden är en marknadsledande tillverkare av PET-skum. Det är den i enskilt största order i USA och även en 
av de största någonsin för Nexam Chemical globalt. Nexam Chemical har tidigare levererat produkter till 
denna kund och denna order bekräftar god tillväxt i affären. Värdet på ordern är 9 milj SEK och gäller 
leveranser till och med våren 2021. 

”Det är mycket glädjande att kunna berätta om denna order. Mest för att vi verkligen ser att vi får förtroendet 
att fortsätta växa med befintliga kunder. Att arbeta med växande kunder är en nyckelkomponent i en 
långsiktig tillväxtstrategi.” säger Johan Arvidsson VD i Nexam Chemical.  

”Detta är ett samarbete som vi haft under drygt 2 år, som utvecklar sig bättre än vi ursprungligen vågade 
hoppas på.” fortsätter Johan Arvidsson.  

För mer information, kontakta: 
Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com 

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 30 september 2020 kl. 14:00 CET. 

Om Nexam Chemical 
Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen 
produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper 
som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade 
egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en 
rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar 
materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: 
rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på 
www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se samt 
per telefon på 08-528 00 399. 


