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Nexam Chemical Holding AB (publ) 
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020 
 

Stark avslutning på 2020 med det bästa kvartalet hittills 

 

Fjärde kvartalet i korthet 
Väsentliga händelser: 

• Fortsatt lönsam tillväxt, +46% jämfört med motsvarande kvartal 2019. 
• Både Performance Chemical, +70%, och Performance Masterbatch, +26%, växer jämfört med motsvarande kvartal 

2019. 
• God orderingång under kvartalet, indikerar en bra start på 2021. 
• Ny produktserie lanserad för området polyesterfiber. 
• Förlikning nådd med Uponor Innovation AB avseende patenträttigheter för applikationer gällande polyetenrör. De 

juridiska kostnaderna i samband med förlikning uppgick under kvartalet till kSEK 1 416, vilka är exkluderade från 
justerat resultat före avskrivningar (Adj EBITDA). 

Finansiellt: 
• Nettoomsättningen under kvartalet ökade till 46 693 (32 024) kSEK och för helåret till 165 830 (130 057) kSEK. 
• Det justerade resultatet före avskrivningar (Adj EBITDA) för kvartalet uppgick till 2 093 (- 2 815) kSEK och för helåret 

till 6 324 (-5 576) kSEK. 
• Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 29 791 (23 101) kSEK och dessutom finns en outnyttjad checkkredit 

på 10 000 kSEK 
• Kassaflödet för den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -7 287 (-8 631) kSEK och för helåret -17 084 (-21 277) 

kSEK. 
• Resultat per aktie uppgick för kvartalet till -0,05 (-0,09) SEK och för helåret 0,14 (-0,25) SEK. 
• Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2020 

 

Nyckeltal koncern 
  okt-dec okt-dec Helår Helår 
  2020 2019 2020 2019 
Nettoomsättning (kSEK) 46 693 32 024 165 830 130 057 
Justerat resultat före avskrivningar (Adj EBITDA) (KSEK) 2 093 -2 815 6 324 -5 576 
Resultat före avskrivningar (EBITDA) (kSEK) 677 -2 815 4 908 -5 576 
Likvida medel (kSEK) 29 791 23 101 29 791 23 101 
Kassaflöde från den löpande verksamheten (kSEK) -7 287 -8 631 -17 084 -21 277 
Eget kapital (kSEK) 187 183 154 702 187 183 154 702 
Eget kapital per aktie före utspädning (SEK) 2,47 2,29 2,47 2,29 
Soliditet (%) 75 68 75 68 
Balansomslutning (kSEK) 250 276 227 798 250 276 227 798 
Kassalikviditet (%) 190 142 190 142 
          
Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st) 75 803 367 67 519 019 75 803 367 67 519 019 
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st) 75 803 367 67 519 019 75 803 367 67 519 019 
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,05 -0,09 -0,14 -0,25 
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,05 -0,09 -0,14 -0,25 
Aktiekurs på balansdagen (SEK) 9,26 8,10 9,26 8,10 
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VD Johan Arvidsson har ordet 

Tillväxttakten ökar liksom affärsmöjligheterna inom 
hållbarhet 
 
Nexam Chemical avslutar 2020 med ännu ett rekordkvartal. 
Total försäljning under Q4 uppgår till 46,7 miljoner vilket är 
en ökning med 46% från samma kvartal 2019. Vår 
Performance Chemical-affär är fortsatt den stora 
tillväxtdrivaren, men vi kan detta kvartal se en markant 
försäljningsökning inom Performance Masterbatch. 
 
Performance Chemical, Nexam Chemicals affärsområde för 
PET-skum, högprestanda och polyeten, växte under 
kvartalet med 70% jämfört med Q4 2019, med en total 
försäljning om 24,3 miljoner. Vi har tidigare kommunicerat 
att Performance Chemical inte bara är vår stora 
tillväxtdrivare i nutid, utan även framöver då det finns en 
fortsatt stor potential i vårt erbjudande.  
 
Redan tidigare under året har vi sett en ökning i försäljning 
inom vår Performance Masterbatch-affär. Under Q4 gav det 
hårda och fokuserade arbetet vi lagt på att växa även inom 
detta område effekt, och vi växte med 26% jämfört med 
samma kvartal 2019. Vi har tagit volymer, främst på den 
svenska och ungerska marknaden, genom kontinuerligt hårt 
arbete vilket ofta är receptet för framgång på en så pass 
mogen marknad som den Performance Masterbatch verkar 
på.  
 

”…Q4 2020 vid handen vårt bästa 
kvartal någonsin…” 
 
Därmed ger Q4 2020 vid handen vårt bästa kvartal 
någonsin, och jag kan inte säga att det på något sätt börjar 
bli tjatigt att meddela rekordkvartal till marknaden. Vi 
förväntar oss själva att kunna göra just det, vilket är en del i 
att vara ett bolag i stark tillväxt, men det sker inte av sig 
självt utan är alltid resultatet av gedigna insatser. 
 
Det blir också allt tydligare hur vår affär och vår teknik 
passar in i green tech-revolutionen som nu utspelas globalt. 
Industrin tvingas anpassa sig till såväl regulatoriska krav som 
till konsumenters efterfrågan av miljöanpassade produkter 
och applikationer. Här ligger Nexam Chemical precis rätt i 
vårt erbjudande för att kunna tillhandahålla de lösningar 
som efterfrågas. Nexam Chemical verkar inom en industri 
som, med rätta, kan ifrågasättas när man pratar i hållbara 
termer. Nu börjar allt fler inse att Nexam Chemical är en del 

  
 
 
 

av lösningen i plastindustrin, i och med att våra produkter 
möjliggör material som är lättare, starkare och mer 
återvinningsbara.  
 
De plattformar som vi tror på framöver, och som vi jobbar 
mycket med nu, är bland annat återvinning och 
polyesterfibrer för kläder. Inom återvinning kan Nexam 
Chemical vara en nyckelkomponent i många sammanhang. 
Att använda återvunnen plast i produktion anses idag ofta 
både svårt och dyrt, och framförallt upplevs det svårt att 
producera högkvalitativ plast av återvunnet material. 
Nexam Chemical kan tillhandahålla produkter som gör det 
såväl enklare, som billigare samt bibehåller eller förbättrar 
egenskaperna hos slutprodukten i återvunnen plast.  
 
Vi vet att efterfrågan på bättre lösningar för återvunnen 
plast kommer öka under en lång tid framöver. 
Återvinningsgraden av den totala plastproduktionen idag är 
alldeles för låg och inte hållbar. Detta är ett område som vi 
har ambition att nå kommersiell framgång inom under 
2021. 
 

”…Inom återvinning kan Nexam 
Chemical vara en 
nyckelkomponent…” 
 
Efter ett år kantat av stor oro i omvärlden, inte minst med 
tanke på pandemisituationen, har Nexam Chemical bevisat 
att såväl affären som organisationen håller för yttre 
påfrestningar. Det går naturligtvis inte att säga hur det hade 
sett ut i en mer stabil värld, och lika lite kan vi spå hur 
framtiden ser ut. Men vi är övertygade om att vi är på rätt 
väg och att vi har en affärsmodell som fungerar. Beviset för 
detta, som också är det allra enklaste att ta till sig, är 
siffrorna som vi rapporterar. Men bakom siffrorna finns 
människor, våra värdefulla medarbetare, som varje dag 
ihärdigt arbetar för att skapa nya och uthålliga framgångar 
inom innovation, kompetens, kundrelationer och testning. 
Ett år som detta vill jag rikta ett extra stort tack till er alla. 
Det är era insatser som lägger grunden för vårt bolags 
framgång, idag och i framtiden. 
 



 

Nexam Chemical Holding AB (publ) – Bokslutskommuniké 2020 3 

Vi vet att världen rör sig mer mot hållbara affärer och vi 
strävar efter att befästa Nexam Chemicals position i detta 
ekosystem. Och medan vi utvecklar och kommersialiserar 
nya tjänster som stärker vårt erbjudande, har vi redan idag 
en stark och växande affär såväl inom Performance 
Chemical och Performance Masterbatch. 2020 var ett år 
olikt något annat vi upplevt. Det har dock inte på något sätt 
minskat våra ambitioner framöver, snarare tvärtom. Vi vet 

vad vi ska göra för att 
fortsätta växa vår affär och 
hjälpa våra kunder att skapa 
bättre och mer hållbara 
material. 
 
Johan Arvidsson, VD 
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Detta är Nexam Chemical 
 
Nexam Chemical 
Lättare, starkare och återvinningsbart material. Det är en 
del av vad världen behöver för att kunna växa på ett 
hållbart sätt. Det kan vi på Nexam Chemical bidra med. Vi 
arbetar med att förbättra polymera material – plast, i 
dagligt tal. Genom att tillsätta våra produkter kan 
kunderna skapa material som ger slutprodukterna helt 
nya och effektiva egenskaper, som lägre vikt, ökad 
värmetålighet och hållfasthet, längre livslängd eller högre 
återvinningsgrad. 
 
Idag hjälper vi kunder att förbättra material som sedan 
används i allt från datorer, vindkraftverk och 
fordonskomponenter till vattenrör och 
livsmedelsförpackningar. Vi är ett bolag i tillväxt som 
omsätter cirka 165 miljoner kronor, har tillverkning i fyra 
länder, sysselsätter drygt ett fyrtiotal personer och 
samarbetar med välrenommerade kemi- och 
materialbolag i hela världen. 
 
Koncernens huvudkontor finns i Lomma, Sverige. 
Utveckling av nya produkter och applikationer samt 
formuleringsutvärdering sker i vårt laboratorium i St 
Andrews, Skottland där även produktion av bolagets 
molekyler sker. Storskalig produktion av bolagets unika 
molekyler sker även i samarbete med stora 
kontraktstillverkare. Tillverkning av masterbatch och 
multifunktionell masterbatch sker i dotterbolaget Nexam 
Performance Masterbatch. 

 

  
Vår vision 
Att vara en erkänd, världsledande aktör inom 
egenskapsmodifiering av polymera material genom 
värmeaktiverad kemi. 

 
Vår mission 
Att bidra till ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle 
genom innovativ kemi som förbättrar egenskaper, 
användbarhet och återvinningsgrad hos polymera 
material. 

 
Vår hållbarhetsvision 
Nexam Chemical strävar att med innovativ och reaktiv 
kemi, skapa möjligheter att spara på värdefulla 
naturresurser. Vi vill göra det möjligt för våra kunder att 
utveckla lätta, starka, hållbara, återvunna och färgglada 
produkter för en hållbar framtid. 
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Finansiella kommentarer 
 
Omsättning och resultat 
Omsättningen under kvartalet uppgick till 46 693 (32 024) 
kSEK och för helåret 165 830 (130 057) kSEK. Övriga 
rörelseintäkter uppgick under kvartalet till 0 (- 278) kSEK. 
 
Personalkostnaderna var under kvartalet – 8 205(– 7 164) 
kSEK och de övriga externa kostnaderna uppgick i 
kvartalet till – 10 286 (-9 360) kSEK, varav kSEK 1 416 avser 
juridiska kostnader i samband med förlikningen med 
Uponor. Avskrivningarna under perioden uppgick till 
- 2 649 (- 2 173), av vilka - 1 100 (- 1 100) kSEK avser 
avskrivningar på förvärvade immateriella övervärden. 
Kvartalets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 
677 (- 2 814) kSEK och för helåret 4 908 (– 5 576). 
Resultatet före skatt i kvartalet blev – 2 641 (– 5 591) kSEK 
och för helåret -7 597 (- 17 020)  
 
Personal och organisation 
Medelantalet anställda i koncernen var under perioden 44 
(40). Av de anställda var 36 (35) män och 8 (5) kvinnor. 
 
 

 
Investeringar 
De totala investeringarna i immateriella tillgångar under 
året uppgår till 3 573 (3 271) kSEK och för de materiella 
tillgångarna 2 796(1 684) kSEK. 
 
Kassaflöde 
Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till – 7 287 (- 8 631) kSEK. Förändringar i rörelse- 
kapitalet har påverkat kassaflödet negativt med – 6 840        
(- 5 425) kSEK. Under kvartalet har nettoamorteringar av 
banklån skett med – 3 120 (- 5 695) kSEK. Totalt 
kassaflöde för kvartalet uppgår till – 12 797 (- 15 557) 
kSEK.  
 
Finansiell ställning 
Jämfört med årets början uppgick soliditeten den 31 
december 2020 till 75 (68) procent och det egna kapitalet 
till 187 183 (154 702) kSEK. Likvida medel på balansdagen 
var 29 791 (23 101) kSEK samt en outnyttjad checkkredit 
på 10 000 kSEK jämfört med årets början. Koncernen har 
på balansdagen en total räntebärande skuld om 37 068       
(49 837) kSEK jämfört med årets början. 

 

Övrig information 
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 Nexam Performance Masterbatch AB. 
Samtliga bolag i koncernen ägs till 100 %. 

 
Redovisningsprinciper 
Koncernen tillämpar International Financial Reporting 
Standards (IFRS), så som de har antagits av EU. Denna 

delårsrapport 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 
2019.  
 
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.  
 
Uppdelning av omsättning baserat på olika typer av 
intäktsflöden. Den finansiella information som 
rapporteras till högste verkställande beslutsfattare (VD), 
som underlag för fördelning av resurser och bedömning 
av koncernens resultat, har sedan fjärde kvartalet 2019 
börjat delas upp i två olika typer av intäktsflöden 
avseende omsättningen med stöd av IFRS 15. 

Nexam Chemical Holding AB 

Nexam Chemical AB Nexam Performance 
Masterbatch AB 

Nexam St Andrews Ltd Plasticolor Förvaltning AB 

Plasticolor Hungary Kft 

Plasticolor Polska Sp z.o.o. 
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Intäktsflödena som omsättningen delas in i är 
Performance Chemicals och Performance Masterbatch, 
se not 3.  
 
Performance Chemicals motsvarar Nexam Chemicals 
produktportfölj medan Performance Masterbatch 
motsvarar Nexam Performance Masterbatchs 
produktporfölj. 
 
Redovisningsprinciper. Från och med 1 januari 2019 
tillämpar Nexam Chemical IFRS 16.  
 
Nexam upprättar sin koncernredovisning i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna 
av International Accounting Standards Board (IASB) samt 
tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee, 
såsom de har antagits av EU för tillämpning inom EU. 
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering. 
 
Moderföretaget tillämpar Årsredovisningslagen och 
”Rådet för finansiell rapportering” RFR 2 Redovisning för 
juridiska personer. Tillämpning av RFR 2 innebär att 
moderföretaget så långt som möjligt tillämpar alla av EU 
godkända IFRS inom ramen för Årsredovisningslagen och 
Tryggandelagen samt beaktat sambandet mellan 
redovisning och beskattning. Koncernen och 
moderföretaget har tillämpat de redovisningsprinciper 
som beskrivs i årsredovisningen för 2019 på sidorna 74–
84.  
 
Koncernens finansiella instrument, förutom posten 93 kkr 
värderad till verkligt värde via övrigt totalresultat, är 
värderade till upplupet anskaffningsvärde. Redovisat 
värde för samtliga finansiella tillgångar och skulder 
bedöms motsvara verkligt värde.   
 
 
 
 
 
 
 

Transaktioner med närstående 
Utöver beslutade ersättningar till ledande 
befattningshavare finns inga transaktioner med 
närstående. 
 
Principerna för styrelsearvoden framgår av 
årsredovisningen 2019. 
 

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 2019 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. 
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                ___________________________________________________________________________________ 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten 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. 

 
Lomma den 28 januari 2021 

 
 
 
 

Mats Persson  Cecilia Jinert Johansson Jonna Opitz   
Styrelsens ordförande Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 
 
 
 
 
Ronnie Törnqvist Johan Arvidsson 
Styrelseledamot  Verkställande direktör 
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Finansiella rapporter i sammandrag 
Koncernens totalresultat i sammandrag           
    okt-dec okt-dec Helår Helår 
(kSEK) Not 2020 2019 2020 2019 

        
Nettoomsättning 2,3 46 693 32 024 165 830 130 057 
Övriga rörelseintäkter   - -278 - 2 053 
    46 693 31 746 165 830 132 110 
            
Rörelsens kostnader           
Råvaror och förnödenheter   -26 790 -18 030 -95 109 -78 377 
Övriga externa kostnader   -10 286 -9 360 -34 158 -28 750 
Personalkostnader   -8 205 -7 164 -30 361 -30 552 
Avskrivningar- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar   -2 649 -2 173 -10 193 -9 836 
Övriga rörelsekostnader   -734 -7 -1 293 -7 
Rörelseresultat   -1 972 -4 988 -5 285 -15 412 
            
Finansiella poster           
Finansiella intäkter   -3 -35 166 24 
Finansiella kostnader   -666 -569 -2 477 -1 632 
Resultat före skatt   -2 641 -5 591 -7 597 -17 020 
            
Inkomstskatt   -229 -43 -496 -54 
Periodens resultat   -2 870 -5 635 -8 093 -17 074 
            
Övrigt totalresultat           
Poster som senare kan omföras till periodens resultat           
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska 
dotterföretag   -993 -454 -2 397 -68 
Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt   -993 -454 -2 397 -68 
Summa totalresultat för perioden   -3 864 -6 089 -10 491 -17 142 
            
Periodens resultat såväl som totalresultat är i sin helhet hänförligt till 
moderbolagets aktieägare.         
            
Resultat per aktie (SEK)        

Resultat per aktie före utspädning   -0,05 -0,09 -0,14 -0,25 
Resultat per aktie efter utspädning   -0,05 -0,09 -0,14 -0,25 
Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning   75 803 367 67 519 019 75 803 367 67 519 019 
Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning   75 803 367 67 519 019 75 803 367 67 519 019 
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Koncernens finansiella ställning i sammandrag           
        31 dec 31 dec 
(kSEK)   Not 2020 2019 
TILLGÅNGAR           
Immateriella anläggningstillgångar    1 104 912 106 223 
Materiella anläggningstillgångar       44 898 49 201 
Finansiella anläggningstillgångar       98 98 
Varulager       32 442 24 884 
Kundfordringar       31 735 19 126 
Övriga fordringar       6 400 5 166 
Likvida medel       29 791 23 101 
SUMMA TILLGÅNGAR       250 276 227 798 
            
EGET KAPITAL OCH SKULDER           
Eget kapital       187 183 154 702 
Långfristiga räntebärande skulder       23 749 35 797 
Övriga långfristiga skulder       3 377 3 603 
Avsättningar för pensioner       302 230 
Kortfristiga räntebärande skulder        13 319 14 040 
Leverantörsskulder       14 160 12 090 
Övriga skulder       8 185 7 337 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER       250 276 227 798 

 
 
Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag           
    okt-dec okt-dec Helår Helår 
(kSEK)   2020 2019 2020 2019 
Eget kapital vid periodens ingång   191 124 160 298 154 702 170 551 
Periodens resultat   -2 870 -5 634 -8 093 -17 074 
Periodens övriga totalresultat   -1 070 38 -2 474 809 
Transaktioner med aktieägare   - - 43 049 416 
Eget kapital vid periodens utgång   187 183 154 702 187 183 154 702 

 
 
Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag           
    okt-dec okt-dec Helår Helår 
(kSEK)   2020 2019 2020 2019 
Kassaflöde från den löpande verksamheten           
Rörelseresultat   -1 973 -4 987 -5 286 -15 412 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  1 526 1 781 6 683 8 321 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital -447 -3 206 1 397 -7 091 
Förändring i rörelsekapital   -6 840 -5 425 -18 481 -14 186 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -7 287 -8 631 -17 084 -21 277 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -2 124 -1 721 -6 307 -10 506 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -3 386 -5 372 29 995 798 
Periodens kassaflöde   -12 797 -15 724 6 604 -30 985 
Likvida medel vid periodens ingång   42 499 38 719 23 101 53 705 
Kursdifferens i likvida medel  89 106 86 381 
Likvida medel vid periodens utgång   29 791 23 101 29 791 23 101 
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Moderföretagets resultaträkning i sammandrag         
  okt-dec okt-dec Helår Helår 
(kSEK) 2020 2019 2020 2019 
          
Nettoomsättning 1 398 1 333 5 535 8 246 
  1 398 1 333 5 535 8 246 
          
Rörelsens kostnader         
Övriga externa kostnader -1 563 -895 -4 642 -4 360 
Personalkostnader -1 272 -916 -5 374 -7 658 
Rörelseresultat -1 437 -478 -4 481 -3 772 
          

Finansiella poster         
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar - - - -5 000 
Räntekostnader och liknande resultatposter -172 -272 -841 -939 
Resultat före skatt -1 609 -750 -5 322 -9 711 
          
Bokslutsdispositioner 500 600 500 600 
Periodens resultat -1 109 -150 -4 822 -9 111 

 
 
Moderföretagets balansräkning i sammandrag         
      31 dec 31 dec 
(kSEK)     2020 2019 
TILLGÅNGAR         
Finansiella anläggningstillgångar     409 596 409 303 
Fordringar hos koncernföretag     47 382 44 669 
Övriga fordringar     970 272 
Kassa och bank     22 679 -413 
SUMMA TILLGÅNGAR     480 626 453 831 
          
EGET KAPITAL OCH SKULDER         
Eget kapital     452 000 413 773 
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser     1 545 1 180 
Långfristiga räntebärande skulder     12 000 24 000 
Kortfristiga räntebärande skulder      12 000 12 000 
Leverantörsskulder     609 510 
Övriga kortfristiga skulder     2 472 2 368 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     480 626 453 831 
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Not 1 - Immateriella tillgångar       

Aktiverade utgifter för 
produktutveckling 

  

      Marknads-
positioner 

  

(kSEK)   Goodwill Patent 
Ackumulerade anskaffningsvärden       
Ingående balans 2020-01-01   45 943 44 000  24 660 5 934 
Periodens aktiverade utgifter   -  -  3 573 - 
Omklassificering  - -  -460 460 
Utgående balans 2020-12-31   45 943 44 000  27 773 6 394 

       
Ackumulerade avskrivningar       
Ingående balans 2020-01-01   - -9 167  -3 310 -1 837 
Periodens resultatförda avskrivningar    - -4 400  -258 -225 
Utgående balans 2020-12-31  - -13 567  -3 568 -2 062 
       
Redovisat värde 2020-12-31   45 943 30 433  24 205 4 332 

       
Ackumulerade anskaffningsvärden       
Ingående balans 2019-01-01   45 943 44 000  21 389 5 934 
Periodens aktiverade utgifter   - -  3 271 - 
Utgående balans 2019-12-31   45 943 44 000  24 660 5 934 

       
Ackumulerade avskrivningar       
Ingående balans 2019-01-01   - -4 767  -2 817 -1 787 
Periodens resultatförda avskrivningar   - -4 400  -493 -141 
Periodens aktiverade avskrivningar   - -  - 91 
Utgående balans 2019-12-31   - -9 167  -3 310 -1 837 

       
Redovisat värde 2019-12-31   45 943 34 833  21 350 4 097 

 
 
Not 2 - Nettoomsättning uppdelat på geografiska marknader          

     okt-dec okt-dec Helår Helår 

(kSEK)    2020 2019 2020 2019 
Omsättning Sverige    11 564 5 825 38 045 36 320 
Omsättning Europa    24 645 21 441 89 903 75 586 
Omsättning övriga världen    10 484 4 758 37 882 18 151 
 Total    46 693 32 024 165 830 130 057 

       
       
Not 3 - Nettoomsättning uppdelat på intäktsflöden            
      okt-dec okt-dec Helår Helår 
(kSEK)     2020 2019 2020 2019 
Performance Masterbatch    22 380 17 723 86 599 85 483 
Performance Chemicals    24 313 14 301 79 231 44 574 
 Total    46 693 32 024 165 830 130 057 
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Aktiekapital, aktien och ägarförhållanden 
Bolagets aktiekapital uppgår till 1 457 757,06 kronor fördelat på 75 803 367 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 Growth Market under handelsnamnet NEXAM. Under fjärde kvartalet 2020 har cirka 4,6 miljoner aktier omsatts 
och den genomsnittliga kursen under perioden var 8,47 kronor per aktie. 
 
Incitamentsprogram 
Bolaget har ett pågående incitamentsprogram om totalt 1 038 500 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 1,4 %.  
 
För mer information om och fullständiga villkor beträffande teckningsoptionsprogram 2019/2022 hänvisas till beslutet på 
årsstämman 2020. 

Tilldelningsdatum Optionspris 
Tidigaste 

inlösendag Slutförfallodag Lösenpris 
Utestående optioner 

 31 december 2020 
Utspädning vid  

fullteckning 
2019-06-30 0,40 2022-08-26 2022-09-09 11,51 808 500 1,1 % 
2020-05-12 0,26 2022-08-26 2022-09-09 11,51 230 000 0,3 % 

 
Aktieägarförteckning 
Antalet aktieägare per den 31 december 2020 var 5 876. 
Aktieägare Aktier Andel 
SIX SIS AG 11 533 827 15,2% 
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 8 244 083 10,9% 
Veronica Wallman, privat och via bolag 4 045 800 5,3% 
Länsförsäkringar Småbolag Sverige 2 864 692 3,8% 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 339 951 3,1% 
Lennart Holm, privat och via bolag 2 047 573 2,7% 
Goldman Sachs International Ltd 2 025 296 2,7% 
UBS Switzerland AG 1 500 888 2,0% 
Michael Wandy Karlsson, privat och via bolag 1 377 342 1,8% 
IBKR FINANCIAL SERVICES AG, W8IMY 1 265 194 1,7% 
Övriga aktieägare (ca 6 000 st) 38 558 721 50,9% 
Totalt 75 803 367 100,0% 
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Finansiell kalender  
 
2021-04-21 Delårsrapport januari-mars 2021 
2021-05-11 Årsstämma 2021 
2021-07-14 Delårsrapport januari-juni 2021 
2021-10-21 Delårsrapport januari-september 2021 
2022-01-26 Bokslutskommuniké 2021 
 

Delårsrapporterna finns tillgängliga på 
www.nexamchemical.com 
 
 
 
 

 
Frågor kring rapporten besvaras av: 
Johan Arvidsson, VD 
Tel: +46 (0)708-97 44 39 
E-post: 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 28 januari 2021 kl. 08:00 CET. 
 

Kontakt & Medier 
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 AB 
Terminalgatan 1 
252 78 HELSINGBORG 
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