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I det andra nyhetsbrevet 2021 förklarar vi hur EU:s nya taxonomi
tydliggör Nexam Chemical som hållbar investering. Vi fördjupar
oss i Reactive Recycling för PET och berättar om vårt erbjudande
inom polypropen, där vi genom att addera NEXAMITE R201 kan
åstadkomma likvärdiga resultat som genom att tillsätta nyråvara.
Vi berättar om ett forskningsprojekt som möjliggör användningen
av högtemperaturpolyimid i flygmotorer och gör ett nedslag i
Eurasien genom en intervju med Ilnar Mingalimov. Trevlig läsning!

Nyhetsbrev

VD-ORD

Med EU:s nya taxonomi blir
Nexam Chemical tydligare
som hållbar investering

Fortsättning på nästa sida
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Hållbarhet är ett område som kan betyda så många
olika saker, beroende på omvärldens förväntningar
och din egen verksamhets förutsättningar. Det borde
egentligen vara ganska enkelt. Ett hållbart näringsliv
ger upphov till en friskare värld och bättre affärer.
”There is no business on a dead planet” är bevingade
ord som är helt självklara, men det krävs en kraftfull
kollektiv ansträngning för att gemensamt skapa ett
förhållningssätt som faktiskt tar oss i rätt riktning.
För Nexam Chemical har hållbarhetsfrågan hela tiden
varit ganska enkel. Det är genom våra produkter som
vi faktiskt har möjlighet att göra ett hållbart avtryck.
I det innefattas bland annat att hjälpa plastindustrin
att framställa material som är lättare, starkare och
mer återvinningsbara. I slutändan bidrar detta till
minskad energianvändning, minskade CO2-utsläpp
och minskad användning av råmaterial i återvunnen
plast.
Det är vår förhoppning att detta kommer bli tydligare när Nexam Chemical successivt anpassar
hållbarhetsredovisningen enligt EU:s gröna taxonomi, ett gemensamt klassificeringssystem reglerat
i förordning som bedömer bolagens miljöarbete
utifrån verksamhetens faktiska avtryck snarare än
eventuellt hållbarhetsarbete runt omkring. Syftet
med taxonomin är helt enkelt att göra det enklare
att bedöma verkligt hållbara investeringar för att
på sikt få kapitalet att växa där det gör nytta. I allt
väsentligt är det en väldigt spännande utveckling för
ett bolag som Nexam Chemical, och även om vi inte
har lärt oss hela regelverket utantill än – har vi redan
inlett arbetet med att utvärdera oss utifrån taxonomin då vi är säkra på att detta kommer
tydliggöra vår position inom hållbart
näringsliv på ett mätbart och bra
sätt. I detta nyhetsbrev dyker vi
lite djupare i just ämnet taxonomi, där vår hållbarhets- och
regulatoriska chef Adrian Pepper
förklarar mer om hur vi anpassar
oss till ramverket.
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att lyckas med kommersialisering inom ytterligare
en plattform. PET-skum är, och kommer under en tid
framöver, vara vår huvudsakliga tillväxtdrivare. Dock
vet vi att det finns möjligheter till liknande kommersiell framgång inom flera spännande områden
i vår produktportfölj. Därför var det ett välkommet
genombrott att, innan första halvåret passerat, kunna
pressmeddela att vi fått vår första order inom fiber
och filament. Även om ordervärdet i sig inte sticker ut,
markerar detta en viktig milstolpe för bolaget och är
ett kvitto på att vi verkligen är på frammarsch inom
flera områden.
Inom återvinningsområdet har vi utvecklat en produkt, NEXAMITE R201, vilket gör det betydligt enklare,
och mer effektivt, att återvinna polypropen. Polypropen är en vanlig volymplast som återfinns i allt från
fordonsinteriörer till livsmedelsförpackningar, men
som har varit svår att återvinna med bibehållen kvalité utan att tillsätta en stor mängd nyråvara. I detta
nyhetsbrev berättar vi mer om våra framsteg inom
återvinning av just polypropen, ett område där vi ser
stor potential.
Vi har också i detta nyhetsbrev en uppdatering på
området Reactive Recycling där vår Business Unit
Manager, Henrik Bernquist, berättar mer om återvunnen PET (R-PET) och hur Reactive Recycling förenklar
processen markant och den stora efterfrågan som
idag finns av R-PET.
Vårt bolag mår bra, och vi ser goda tecken på att vi håller på att lyckas på flera nya plattformar. Tillväxtresan
fortsätter, och vi ser den globalt ökande fokuseringen på hållbarhet som enkom positivt för att vi
ska få en allt tydligare position på marknaden, och i slutändan göra fler och
bättre affärer. Affärer inom PETskum som är stort inom vindkraft,
affärer som gör flygplan lättare och
affärer som förenklar och förbättrar
återvinningsprocessen.
Med dessa ord önskar jag er en
trevlig läsning och en riktigt fin
sommar.

Vi har tidigare under året varit
tydliga med att vårt mål för 2021 är
Johan Arvidsson,
VD, Nexam Chemical
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Forskningsprojekt
möjliggör användning av
högtemperaturpolyimid i
flygmotorers varma delar
Nexam har varit en del av ett forsknings- och innovationsprojekt med syfte att
förbättra hållbarheten hos högtemperaturpolyimid vid mycket höga temperaturer
i kombination med påverkan av luft och fukt. Resultatet möjliggör användning av
plastmaterialet i flygmotorers varma delar med nödvändig livslängd säkrad.
Fortsättning på nästa sida
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”Vi har nått målet och använt
extremt låga mängder grafen
för att få mycket bättre
hållbarhet mot luft vid höga
temperaturer.”
Att göra flygplan lättare är något forskare
och näringsliv på bred front arbetar för att
åstadkomma. Ett lättare plan är mer bränslesnålt
vilket ger positiva fördelar för såväl klimat och miljö
som ekonomiskt. Dessutom finns det praktiska och
funktionella fördelar att vinna.
I ett samverkansprojekt mellan RISE SICOMP, GKN
Aerospace Sweden, Woxna Graphite och Nexam
Chemical har teknologier utvecklats som kan
användas på flygplanskomponenter och andra
användningsområden där hållbarhetskraven är
mycket höga. Kompositerna ska tåla oxidation över
ett brett temperaturområde under lång tid.

oförändrade efter 500 timmar och bevarades till
87 procent efter 1 000 timmar.
– Grafen har många bra egenskaper, den främsta
i just det här projektet är barriärfunktionen
för ogenomtränglighet. Med den innovativa
utvecklingen av material- och tillverkningsprocesser
i projektet har vi nått målet och använt extremt
låga mängder grafen för att få mycket bättre
hållbarhet mot luft vid höga temperaturer, säger
säger Henrik Bernquist, Business development
manager på Nexam Chemical.
Läs mer om Nexams Chemicals produkt
NEXIMID MHT-R.

I projektet tillsattes grafen i materialet som ytskydd
respektive som matrismodifierare. Kompositer,
med och utan grafen, tillverkades och testades på
samma sätt för jämförelse.
Utan grafen minskade de mekaniska egenskaperna
hos materialet (short-beam skjuvhållfasthet ILSS)
med 56 respektive 84 procent efter att ha oxiderats
termiskt vid 320°C under 500 respektive 1 000
timmar.
När grafen användes som skyddslager, bevarades
kompositens mekaniska egenskaper med 80
procent efter 500 timmar och 65 procent efter
1 000 timmar. Vid användning av grafen som
matrismodifierare var de mekaniska egenskaperna

Om projektet
Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar
med grafen: Grafenmodifierade kompositer för långtidsoch högtemperaturapplikationer, steg 2
Projektpartners: RISE SICOMP, GKN Aerospace Sweden,
Nexam Chemical och Woxna Graphite
Projektledare: Guan Gong, RISE SICOMP
Projektets löptid: 20 augusti 2019–19 februari 2021
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HÅLLBARHET

Välkomnar den
nya taxonomin
EU:s nya taxonomi är ett klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter som syftar till att underlätta för investerare att jämföra investeringar
ur ett hållbarhetsperspektiv. Nexam Chemical välkomnar den nya förordningen
och kommer att anamma systemet i sin hållbarhetsrapportering framöver.

FOTO: Pexels

– Med den nya taxonomin kommer det att bli tydligare att Nexam är en
hållbar investering, säger Adrian Pepper, Group Regulatory and EHSQ Manager
på Nexam Chemical.

Fortsättning på nästa sida
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”Vi finner taxonomin
värdefull i ett större
perspektiv men också
för Nexam då den ur ett
investeringsperspektiv
gynnar bolag som vårt
som aktivt bidrar till en
hållbar utveckling.”
Taxonomin är en viktig åtgärd inom EU:s handlingsplan för finansieringen av en hållbar tillväxt. För att
nå EU:s klimatmål och målen inom den gröna tillväxtstrategin krävs det att investerare, företag och
beslutsfattare hittar och kan jämföra investeringar
ur ett hållbarhetsperspektiv.
– Vi kommer att vara en early adopter av den nya
taxonomin. Även om vi inte till en början kommer
att ha regulatoriska krav på oss att rapportera i enlighet med taxonomin kommer vi att anamma den
i vår hållbarhetsrapportering, säger Adrian Pepper
och fortsätter:
– Vi finner taxonomin värdefull i ett större perspektiv men också för Nexam då den ur ett investeringsperspektiv gynnar bolag som vårt som aktivt bidrar
till en hållbar utveckling. Det ligger trots allt i vår
affärsidé att förse marknaden med produkter som
underlättar övergången till en cirkulär materialekonomi och bidrar till minskad energiförbrukning.

ett eller flera av sex miljömål. Bolaget ska också
uppfylla vissa minimikrav inom hållbarhet och får
inte orsaka någon betydande skada för något av de
övriga målen.
– Som vi ser det nu i ett tidigt stadium finns det
två kriterier vilka Nexam väsentligen bidrar till.
Förflyttning till en cirkulär ekonomi och minskade
klimatförändringar, berättar Adrian.

Taxonomins miljömål
1

Begränsning av klimatförändringar

2

Anpassning till klimatförändringar

3

4

Övergång till en cirkulär ekonomi

5

Förebyggande och kontroll av föroreningar

6

För att en verksamhet ska klassificeras som
miljömässigt hållbar ska den bidra väsentligt till

Fortsättning på nästa sida

	Hållbar användning och skydd av vatten och marina
resurser

	Skydd och återställande av biologisk mångfald och
ekosystem
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På vilket sätt bidrar Nexam till de här två målen?
– Vi har produkter som används för att öka
återvinningen av plast i olika skeden i dess
livscykel. Våra tillsatser syftar också till att anpassa
materialet efter användningsområdet och gör
det exempelvis lättare, starkare, mer värmetåligt
eller trycktåligt. Det är bättre för klimat och miljö
att produkter kan användas länge innan de måste
återvinnas. Våra produkter är dessutom en viktig
del för att möjliggöra övergången till förnybar
energi genom att de används i produktionen av
exempelvis vindkraftverk. Tillsatserna används
också för att göra lättare och starkare material för
exempelvis flyg- och bilindustrin vilket minskar
bränsleförbrukningen liksom utsläppen.

”Vi välkomnar
att lagstiftaren
går in och ger en
ökad tyngd åt
hållbarhetskommunikationen.
Nu ska vi ta fram
en modell för
rapportering och
kommunikation
som blir tydlig.”
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Vad är nästa steg för Nexam för att utöka hållbarhetsrapporteringen till att omfatta taxonomin?
– Vi gör just nu en kartläggning och en analys som
syftar till att fastställa hur den nya taxonomin kan
adderas i vår rapportering. Det finns ju en rad andra
standarder där ute, exempelvis GRI, ESG och Agenda
2030, och vi ser taxonomin som ett komplement
till dessa. Vi välkomnar att lagstiftaren går in och
ger en ökad tyngd åt hållbarhetskommunikationen.
Nu ska vi ta fram en modell för rapportering och
kommunikation som blir tydlig, svarar Adrian.
Pågår det andra projekt inom hållbarhet hos Nexam
just nu?
– Det pågår alltid projekt inom hållbarhet, det
ligger i sakens natur att inte bara ha en kontinuerlig
mätning och rapportering utan att ständigt
utveckla och förbättra verksamheten. Vi jobbar
exempelvis just nu med att lägga ökat fokus på
social hållbarhet vilket bland annat innefattar
utökade leverantörskontroller och att hitta nya sätt
att stödja lokalsamhället där vi verkar. Vi genomför
också GAP-analyser på våra olika anläggningar
kopplat till medarbetarnöjdhet, inflytande
och arbetsmiljö för att identifiera eventuella
utvecklingsmöjligheter, berättar Adrian.
Taxonomi¬förordningen, som antogs i juni
2020, innehåller ett ramverk för att avgöra vilka
verksamheter som ska anses vara miljömässigt
hållbara i taxonomin. I april i år nådde
kommissionen en politisk överenskommelse om
en delegerad akt till förordningen i vilken villkoren
för ”väsentliga bidrag” och ”betydande skada”
fastställs närmare genom så kallade tekniska
granskningskriterier. Akten kommer att tillämpas
från och med 1 januari 2022.
– Det är rätt tidpunkt för oss att anamma en ny
rapporteringsmodell. Vi är i uppbyggnadsfasen
av en struktur för hållbarhetsrapportering så det
passar bra. Grunden är att det ska vara jämförbart
över tid och då behöver vi mätetal som är konstanta
för att se förändring. Det ska vara enkelt att ta del
av och transparent för de som vill veta hur vi bidrar,
avslutar Adrian Pepper.

Nyhetsbrev

ARTIKELSERIE

Juni 2021

DEL 4

Marknadsfokus:
Funktionell masterbatch
Detta är den fjärde delen av en artikelserie där Nexam Chemical presenterar sina
affärssegment och marknadsförutsättningarna för dem. I den fjärde delen presenterar
vi vårt segment inom funktionell masterbatch (additive masterbatch), ett område
som möjliggör att plastprodukter i slutändan får optimala funktionella egenskaper för
sitt ändamål. Funktionell masterbatch tillhör likt färgmasterbatch en relativt mogen
marknad, där kundbasen primärt är lokal och regional snarare än global.

Funktionell masterbatch
består av plastgranulat med
specifika egenskaper mycket
koncentrerade, att tillföra
polymera material för att
dessa egenskaper behövs i
slutprodukten. Egenskaperna
som tillsätts med hjälp av
funktionell masterbatch kan
bland annat bidra till bättre
ljustålighet, bättre stabilitet
och bättre processbarhet och
förlängd livslängd. Funktionell
masterbatch är en vanlig

och ett såväl effektivt som
kostnadsmässigt fördelaktigt
sätt att specialanpassa
plastens egenskaper redan
under tillverkningsprocessen.
Funktionell masterbatch kan
också användas till att underlätta
återvinningsprocessen av plast,
där användaren får ut mer värde
av det återvunna materialet.
Detta har Nexam Chemical ett
flertal produkter inom, inte
minst NEXAMITE R201 och
NEXAMITE R303.

Förväntad
marknadstillväxt
funktionell
masterbatch
(miljarder USD)

Fortsättning på nästa sida

Marknaden för funktionell
masterbatch
Funktionell masterbatch
utgör cirka 25% av den globala
masterbatchmarknaden,
som i huvudsak består av just
funktionell masterbatch, samt
vit och svart masterbatch och
färgmasterbatch. Marknadsstorleken för funktionell
masterbatch uppskattades
2019 till cirka 2,6 miljarder USD,
med en årlig tillväxt om drygt
6% fram till 2025.
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Likt marknaden för färgmasterbatch är den huvudsakliga
tillväxtdrivaren även för
funktionell masterbatch det
materialskifte som sker globalt
från metaller till en högre andel
polymera material i bland annat
fordonsindustrin, bygg- och
anläggningsindustrin samt i
konsumentvaror. Allt eftersom
såväl regulatoriska som
konsumentdrivna krav ökar på
funktionalitet och hållbarhet i
plastprodukter, ökar behovet av
funktionell masterbatch.
Det som förväntas bära tillväxten
på marknaden för funktionell
masterbatch framöver är

ökad levnadsstandard och
industrialisering och urbanisering
i utvecklingsländer. Detta
skapar en ökad plastkonsumtion
och efterfrågan på polymera
material generellt, varvid
behovet av funktionell
masterbatch följer efter. Det
kan handla om exempelvis att
fler bilar produceras, hygieniska
livsmedelsförpackningar blir
mer utbrett och efterfrågan
på högkvalitativa och
funktionella kläder av polymerer
ökar. Även trender inom
hållbarhet gör att efterfrågan
av funktionell masterbatch
ökar. Dels inom exempelvis
förpackningsindustrin, där

Källor: https://www.marketdataforecast.com/market-reports/additive-masterbatch-market
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masterbach kan tillsättas för
att göra plastförpackningar
säkrare och mer effektiva och
därmed minska svinn. Men även
genom att tillsätta masterbatch
för att göra material mer
återvinningsbart.
Funktionell masterbatch ser ut
att ha en stabil tillväxt under en
överskådlig framtid, och där den
huvudsakliga tillväxtpotentialen
för Nexam Chemical återfinns
på den mycket spännande
marknaden för återvunnen plast,
en marknad som idag uppskattas
till cirka 41 miljarder USD och
förväntas öka till 56 miljarder
USD år 2026.
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Polypropen – en basplast
med återvinningspotential
utan nyråvara
Jämte polyester och polyeten är polypropen en av de allra vanligast förekommande plasterna i samhället. Fram tills nu har dock återvinningsprocessen varit
synonymt med försämrade egenskaper om man inte tillsatt en ansenlig mängd
nyråvara.
Fortsättning på nästa sida
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”...vår lösning inom
polypropen är ett
spännande steg mot
att möta såväl höga
kvalitetskrav som
gällande standarder.”
Polypropen är en volymplast som
är relativt billig att framställa, och
har egenskaper som lämpar sig
väl för många typer av vardagligt
bruk. Plasten är mycket vanligt förekommande i exempelvis interiörer i fordonsindustrin, men även i
livsmedelsförpackningar där man
i stor utsträckning ersatt PVC.
Polypropen är även en vanlig plast
i olika typer av rör, och då främst
rör som inte är trycksatta, så som
rör som går ut från byggnader
samt även dricksvattenrör.
Polypropen är en relativt känslig typ av plast, som lätt tappar
egenskaper när den återvinns.
Den tappar mekaniska egenskaper i hög utsträckning när den utsätts för stress i en extruder, vilket ofta innebär att man behöver
tillsätta en stor mängd nyråvara
för att plasten ska få nya användningsområden och vara kommersiellt gångbar i återvunnen form.
Viskositeten, flytegenskaperna
i smält fas, är det som främst

påverkas i återvinningsprocessen,
och det som avgör vilka användningsområden plasten kan få. Är
polypropen väldigt lättflytande
så passar den i princip enbart för
formsprutning, men utmaningen
har varit att göra den mer trögflytande vilket kan tillgängliggöra
helt nya återvinningsströmmar.
Nexam Chemical har hittat en
lösning där vi framgångsrikt kan
justera viskositetsegenskaperna
i polypropen i att även göra plasten mer trögflytande genom att
addera en NEXAMITE R201. Teknologin, där Nexam Chemical har
ansökt om patent, ger likvärdiga
resultat som man idag får genom
att tillsätta nyråvara, och öppnar
för långt högre kvalitet på återvunnen polypropen, till mer krävande
applikationsområden, men med
betydligt mindre miljöpåverkan.
I och med den Europeiska Unionens New Green Deal ser vi
ett kraftigt ökande intresse

för återvunna basplaster som
polypropen, där marknaden är
ute efter smarta och kostnadseffektiva lösningar som gör plaster
såväl mer återvinningsbara med
kraftigt begränsad mängd nyråvara. Om även relativt enkla plaster
kan återvinnas till plast med hög
kvalitet, öppnas möjligheten för
nya användningsområden vilket
i slutändan minskar behovet av
nyproducerad plast.
Nexam Chemical följer naturligtvis såväl de regulatoriska som
de kommersiella villkoren för
återvunnen plast noga, och vår
lösning inom polypropen är ett
spännande steg mot att möta
såväl höga kvalitetskrav som
gällande standarder. Vi är övertygade om att vi, tillsammans
med plastindustrin, har möjlighet
att minska miljöpåverkan och
samtidigt behålla eller förbättra
återvunna materials egenskaper,
även gällande relativt enkla volymplaster som polypropen.
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Ilnar driver Nexams försäljning
i Ryssland och Centralasien
Med bas i Moskva arbetar Ilnar Mingalimov med prospektering, försäljning och
att konsultera Nexam Chemicals nuvarande kunder i Ryssland och Centralasien.
– Jag finner det mycket givande att vara en del av att utveckla branschen med
bättre och mer hållbara material som resultat, säger Ilnar.
Fortsättning på nästa sida
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”Jag fattade tycke för marknaden
och insåg att det var inom detta
område jag vill verka.”
Ilnar är uppvuxen i Samara, där han genomförde sina
högre studier vid Samara State Aerospace University
med en examen inom internationell logistik. Det var
också inom detta område hans karriär tog sin början.
År 2017 började Ilnar arbeta som managementkonsult för ett svenskt konsultföretag i Moskva där
han hjälpte svenska företag att blir mer framgångsrika i Ryssland och Centralasien. Det var här han kom
i kontakt med Nexam Chemical.
– Jag började arbeta med ett projekt för Nexam som
konsult och tyckte omgående att det var en väldigt
intressant verksamhet med stor potential. Jag fattade
tycke för marknaden och insåg att det var inom detta
område jag vill verka. Vi befinner oss inom en bransch
under stor förändring och har möjlighet att aktivt
bidra till en positiv utveckling, förklarar Ilnar.

Som ansvarig för försäljningen i Eurasia menar Ilnar
att han behöver vara såväl tålmodig som kreativ för
att skapa långsiktiga affärsrelationer.
– Eurasien, är stort med varierande kultur. Varje land
har sin egen historia och lokal affärssed med egna
kulturella koder och sätt att göra affärer. Men en sak
som är gemensamt är att interpersonella relationer
spelar en stor roll för att skapa starka affärsrelationer,
säger Ilnar.
Det senaste året har för Ilnar, liksom för de flesta
av oss, inneburit färre resor och istället fler digitala
möten. Något som nu långsamt börjar återgå till det
normal igen.

Ilnar ser sig som länken mellan det, i jämförelse, lilla
svenska företaget med de stora innovationerna och
de stora ryska spelarna inom tillverkningsindustrin.
Kunderna på den ryska och centralasiatiska marknaden återfinns inom områden som plasttillverkning,
flygindustri, konstruktion, återvinning och tillverkningsindustri.

– Det gångna året har fått mig att inse vikten av
att träffa kunderna fysiskt. Det är glädjande att vi
återigen kan börja ses i ökad utsträckning. Jag var
exempelvis i Uzbekistan i förra veckan för att träffa en
kund. Förutom ett antal möten och besök vid fabriken, tog sig verksamhetschefen sig tid att umgås och
visa mig hans hemstad. Jag uppskattar verkligen hans
gästfrihet, det skapade en bra grund för en långsiktig
affärsrelation, förklarar han.

Ilnar berättar att reactive extrusion och återvinning
är två av de största samtalsämnena med kunderna i
Eurasia just nu.

Ilnar avslutar med att betona att han ser fram emot
att fortsätta utvecklas tillsammans med Nexam
Chemical.

– Plötsligt började alla prata om återvinning.
Speciellt plasttillverkarna, de vill alla vara I framkant
genom att öka återvinningsgraden på sina produkter.
Samtidigt får vi förfrågningar från polymertillverkare
om att justera egenskaperna i nytillverkat material
för att nå upp till olika branschstandarder. Vi har
produkter som kan göra alla aktörer i värdekedjan
mer hållbara.

– Vi har bra produkter som efterfrågas på marknaden,
bra människor med hög kompetens och bra försäljningskanaler. Jag trivs med den variation mitt jobb
innebär och gillar utmaningen i att lära mig ännu mer
om de möjligheter kemi och plast ger oss. Det är trots
allt ett material som finns i nästan allt runt omkring
oss, från förpackningar till en tröja, ett vindkraftverk
eller en jetmotor.
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“This Is Nexam Chemical”
finalist i New York Festivals
Nexam Chemicals varumärkesfilm: “This is Nexam Chemical” är nominerad att
vinna pris i den prestigefyllda tävlingen New York Festivals, Film & TV Awards.
Filmen tävlar i kategorin ”Brand Image” och är det enda svenska bidraget i finalen.
Vinnarna i tävlingen presenteras i månadsskiftet juli/augusti.
– Det är mycket glädjande att vår varumärkesfilm
väcker internationell uppmärksamhet, inte minst
med tanke på att vi givet pandemin inte kunnat röra
på oss i världen som vanligt. Filmen är både enkel
och smart, och tydliggör på ett bra sätt hur Nexam
Chemical som bolag förhåller sig till det globala
plastlandskapet. Vi är mycket nöjda med resultatet,
säger Lars Öhrn, Marknadschef på Nexam Chemical.
Filmen, som är producerad av STARK Film, beskriver
hur plastmaterial är en viktig del av det moderna
samhället, och vi behöver fortsätta använda plast
så länge fokus ligger på att göra materialet lättare,
starkare och mer återvinningsbart.

– Det har varit väldigt roligt att arbeta med Nexam
Chemical och att i nära samarbete med bolaget hitta
ett koncept som verkligen beskriver verksamheten
som en del av lösningen på en global och viktig
utmaning. Vi är väldigt stolta över att ha fått
producera den här filmen, och att bli nominerad i
New York Festivals är ett bevis på att vi satt fingret på
något, och berättat en historia som är både uppriktig
och tydlig med hjälp av rörlig bild, säger Mikael
Wikström, regissör på Stark Film.
Filmen kan ses på: www.nexamchemical.com/about-us
Mer information om New York Festivals, Film & TV
Awards: https://tvfilm.newyorkfestivals.com/
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Reactive Recycling möjliggör
för fler att använda R-PET i
produktionen
Vid årsskiftet lanserade Nexam konceptet Reactive Recycling; en kostnads- och
energieffektiv lösning som förenklar återvinningsprocessen och gör det möjligt
att återställa egenskaperna samt uppgradera plast av lägre kvalitet. Ett av användningsområdena är att öka användningsområdena för återvunnen PET, så kallad
R-PET. Nu pågår tester hos kunder som visat intresse för produkten.
Fortsättning på nästa sida
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”Genom Reactive Recycling
kan återvunnen plast
med lägre kvalitet återfå
egenskaper snabbt och med en
metod som inte kräver några
stora investeringar.”
De senaste tio åren har den globala efterfrågan av PET
ökat med cirka 20 miljoner ton per år. Marknaden för
PET drivs huvudsakligen av textilfibrer och förpackningar som flaskor. Fibrer beräknas öka med 6,9 procent och flaskor med 2,9 procent årligen till år 20241.
PET är ett material som fungerar bra att återvinna.
Efterfrågan av R-PET ökar kraftigt till följd av utvecklingen mot en ökad cirkulär materialekonomi och
resurseffektivitet, megatrender som drivs av såväl
konsumentbeteenden liksom regulatoriska beslut.
Polyesterproduktionen från R-PET förväntas öka
med 7,2 procent årligen fram till 2024. Genom bättre
avfallsinsamling och sortering skapas underlag, nu
gäller det att hitta effektiva sätt att återvinna plasten med bibehållen prestanda.

behöver vara villiga att betala ett mycket högre pris
än för jämförbara produkter tillverkade med jungfrulig plast, förklarar Henrik Bernquist, Business development manager på Nexam.
Mer än bara PET-flaskor
Enligt EU:s så kallade Single Use plastic direction ska
PET-flaskor bestå av 25 procent återvunnet material till
år 2025 och 30 procent till år 20302. Detta kommer att
driva efterfrågan och därmed öka priset på R-PET från
flaskor. Behovet att höja återvinningsgraden av andra
typer av PET-produkter, som exempelvis hårda plasttråg, matförpackningar och polyesterkläder ökar då.
– Snart kommer det att finnas områden där efterfrågan på R-PET är större än utbudet.

Idag innebär användandet av R-PET ofta en ökad
kostnad. Dagens metoder för att återställa materialets kvalitet kräver investeringar i utrustning,
ökad energianvändning och ökad tidsåtgång. För
att åstadkomma en ökad cirkulär plastanvändning
behövs bättre återvinningsmetoder som är mer kostnadseffektiva och energisnåla än dagens metoder.

Det är positivt i den bemärkelse att det visar att
det finns ambitioner från industrin och köplust hos
slutkonsumenterna. Nu gäller det att vi tar tillvara
på det här läget genom att förse marknaden med
mer R-PET med tillräckligt bra kvalitet. Då behöver vi
i högre grad samla in och återvinna annat än flaskor,
förklarar Henrik och fortsätter:

– Genom Reactive Recycling kan återvunnen plast
med lägre kvalitet återfå egenskaper snabbt och med
en metod som inte kräver några stora investeringar.
På det här sättet kan fler aktörer använda en större
mängd R-PET i sin produktion utan att slutkunderna

– Det finns idag väl utvecklade strömmar för att
samla in PET-flaskor men vi har lite att arbeta med
vad gäller annan PET. Utmaningen är att denna typ
av PET ofta soptippssorteras och då blir sammansättningen av plast mer diffus varpå det återvunna

1
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IHS Markit, PET Polymer, 2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:32019L0904
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materialet får låg kvalitet. Här kan Reactive Recycling
användas för att ta upp soptippssorterad PET till en
miniminivå för användning. På det sättet kan fler
till en billigare peng använda återvunnen PET i sin
produktion.
Den R-PET som idag används för att tillverka PET-fiber-baserade produkter, som exempelvis kläder, är
nästan uteslutande tillverkad av återvunna PET-flaskor. Samtidigt är återvinningsgraden av andra
PET-produkter mycket låg.
– Den ambition vi delar med många andra är att
möjliggöra en cirkulär materialanvändning där flaskor blir till nya flaskor, fibrer blir till nya fibrer och så
vidare. Då kan vi nyttja materialet på ett effektivare
sätt än vi gör idag, säger Henrik.
Effektiv process
Reactive Recycling erbjuder ett enkelt sätt att modifiera och uppgradera R-PET för att nå marknadens
krav utan att investera i ny utrustning.
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”Med våra
produkter kan
samma resultat
uppnås lokalt på
plats på mindre
anläggningar.
Alla som har en
extruder kan
använda Reactive
Recycling.”

– Du kan helt undvika att investera i SSP genom att
addera våra tillsatser direkt vid extruderingen, detta
sparar både energi och tid och därmed pengar, berättar Henrik.
En produktionsteknisk fördel är att tidsåtgången
minskar från flera timmar till ett par minuter när
Reactive Recycling adderas vid extrudering istället
för att materialet körs genom en SSP-process (likt i
modellen nedan).

Ett annat alternativ för att återvinna och uppgradera
återvunnen PET är genom en helt kemisk process, så
kallad kemisk återvinning. Då bryts materialet ner helt
och byggs upp igen. Denna metod är kostsam och energikrävande och ökar behovet av transporter till och
från de stora anläggningarna där tekniken finns.
– Med våra produkter kan samma resultat uppnås
lokalt på plats på mindre anläggningar. Alla som har
en extruder kan använda Reactive Recycling, avslutar
Henrik.
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ÅRSMÖTE

Digital årsstämma
med framtidsfokus
Årsstämman för verksamhetsåret 2020 hölls den 11 maj. I syfte att minska risken
för smittspridning genomfördes årsstämman även i år under digitala former i enlighet med de tillfälliga lagreglerna. Inför stämman tillhandahölls en förinspelad
VD-presentation och besluten fattades genom förhandsröstning (poströstning).
Årsstämman för verksamhetsåret
2020 hölls den 11 maj. I syfte att
minska risken för smittspridning
genomfördes årsstämman även i
år under digitala former i enlighet
med de tillfälliga lagreglerna.
Inför stämman tillhandahölls
en förinspelad VD-presentation
och besluten fattades genom
förhandsröstning (poströstning).
Under VD-presentationen
redogjorde Johan Arvidsson för
det gångna året och resultaten
för de båda affärsenheterna
Performance Chemical och
Performance Masterbatch.
Johan tydliggjorde att bolagets
tillväxtstrategi har sin grund i

att göra plast mer hållbar genom
kreativ kemi. Han ringade in
potentialen genom att poängtera
att bolagets tillsatser för det
enskilda kundbolaget bidrar med
effektiva och kostnadsbesparande
lösningarna för kvalitets- och
kapacitetsförbättring av plast och
att detta i ett större perspektiv
bidrar till en mer hållbar och
cirkulär tillverkningsindustri.

Styrelseledamöterna och
verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet och
styrelsens ersättningsrapport
godkändes. Styrelsen
bemyndigades att besluta
om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller
konvertibler samt att ett
teckningsoptionsprogram för
nyckelpersoner i bolaget antogs.

Årsstämman fastställde
resultat- och balansräkning
samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning. Beslut
togs om att vinstutdelning
inte lämnas och att disponibla
medel balanseras i ny räkning.

Martin Roos och Oskar Tuwesson
valdes som nya styrelseledamöter
medan Mats Persson, Cecilia
Jinert Johansson och Jonna
Opitz omvaldes till ordinarie
styrelseledamöter. Ronnie
Törnqvist hade avböjt omval.

Här kan ni läsa den fullständiga
kommunikén från årsstämman:
SE: https://www.nexamchemical.com/nyheter/?cid=052464CAEBF81BEC
EN: https://www.nexamchemical.com/news/?cid=8C1DDF8D6EF24668

Här kan ni se VD-presentationen:
https://www.youtube.com/watch?v=63n37kXQgC4
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