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I det sista nyhetsbrevet 2021 lägger vi fokus på Reactive Recycling, 
hur erbjudandet ser ut, att vi fått en första kommersiell order och ett 
fint mottagande av marknaden. Vi besöker flera mässor, Interplas UK, 
Plastteknik Nordic och Plastic Recycling World Expo. Vi berättar om 
nya innovationer och får också träffa två nya medarbetare, kemisten 
Rodrigo Gouy och produktionschefen Jörgen Heby. Trevlig läsning!
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Fortsättning på nästa sida

Nexam spänner  
bågen inför 2022 
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När det andra pandemiåret börjar lida mot sitt slut 
kan vi konstatera att Nexam går mot ytterligare ett år 
av tillväxt. Som bolag uppnår vi det vi strävar efter och 
hade det inte varit för den allmänna råvarubristen och 
de logistikutmaningar världen sett, hade vi kunnat 
prestera ännu bättre. 

Som alltid är vårt nyhetsbrev den kanal där vi är mest 
framåtblickande. Jag tror att det är extra viktigt att 
hålla blicken på horisonten i ett bolag som Nexam. Vi 
erbjuder unika lösningar på marknader som växer och 
är en integrerad del av våra kunders innovationsarbe-
te. Det innebär att vi skapar långsiktigt hållbara affär 
som successivt optimeras och förbättras. Vi är således 
bara i början av en lång resa. 

I början av året lanserade vi Reactive Recycling som ett 
varumärke och koncept. Syftet var att förtydliga vårt 
erbjudande inom återvinning genom att samla alla 
produkter med koppling till området under ett para-
ply. Nu börjar satsningen generera affärer. Det är 
glädjande att vi lyckats kommersialisera det-
ta område under året. Dessutom pågår 
flera spännande projekt och vi ser 
många potentiella affärer. Det 
här är ett område som framöver 
kommer att bidra till vår tillväxt på 
ett alltmer signifikant sätt.

Vi ser tillväxt i flera av våra affärer 
och det ligger en stor utmaning 
i att både växa och optimera den 
operativa delen av bolaget i samma 

process. Nexam är ett tillverkande bolag, ofta med 
helt egna produkter. Produktionssystemet är kom-
plext med egna fabriker, externa aktörer, råvaruleve-
rantörer och en omfattande global logistik. Den starka 
tillväxten prövar detta system. För att säkra fortsatt 
stabila leveranser till våra allt fler kunder, är det myck-
et glädjande att vi kunnat stärka organisationen med 
en ny produktionschef i Jörgen Heby. Jörgen har med 
sig en stor portion erfarenhet från kemiindustrin och 
är ett mycket välkommet tillskott för oss. 

Det påstås att de bästa resultaten nås under press. 
Det finns sedan tidigare definierat ett mål för omsätt-
ningstakt för vårt kommande år. Ett mål som definie-
rades i början av 2020. Vi hade nog aldrig kunnat tro 
att en global pandemi skulle påverka vår verksamhet 
under mer eller mindre hela tiden sedan målet sattes. 
Vi står emellertid kvar vid målsättningen, även om 
den är utmanande. Vi kommer att göra vårt yttersta 
för att uppnå målet under kommande år. Visst sätter 

det lite extra press på oss, men det är samtidigt 
väldigt inspirerande.

Året går mot sitt slut och vi närmar 
oss jul och en välförtjänt ledighet 
efter en händelserik period. Jag 
vill passa på att tacka alla läsare, 
investerare såväl som kunder och 
kollegor, för ett fantastiskt år. Näs-
ta år spänner vi bågen och siktar 
ännu högre. 

Trevlig läsning! 

Johan Arvidsson,  
VD, Nexam Chemical  

"Jag vill passa på att tacka alla 
läsare, investerare såväl som 
kunder och kollegor, för ett 

fantastiskt år."
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Varje år produceras över 400 miljoner ton plast i världen. Den årliga globala 
produktionen har fördubblats under de senaste 15 åren. Plaståtervinningen har dock 
inte utvecklats i samma takt. I snitt återvinns runt 15 procent av all världens plast per 
år. Majoriteten av den resterande andelen bränns upp. Det finns med andra ord en 
enorm förbättringspotential och dessutom en stark drivkraft, från både lagstiftaren 
och konsumenthåll, för att öka återvinningsgraden. 

En utmaning materialåtervinnare 
och producerande företag stöter 
på är att den återvunna plastens 
kvalitet ofta är bristfällig i förhål-
lande till det tänkta användnings-
området. De lösningar som finns 
är både tidskrävande och kräver 
stora investeringar. 

Reactive Recycling är därför ett 
välkommet komplement på 
marknaden, en kostnadseffektiv 
lösning som inte kräver någon stor 
initial investering och som dessut-
om kan tidseffektivisera den nuva-
rande process som används för att 
bearbeta återvunnet material. 

Tre fördelar med Reactive Recycling

1   Uppgraderar plast av låg kvalitet för att 
möjliggöra att produkter kan tillverkas av 100 
procent återvunnen plast utan att behöva 
blanda i nyaråvara.  

2   Kräver inga investeringar i ny utrustning vilket 
tillgängliggör erbjudandet brett på marknaden.  

3   Tidseffektiviserar väsentligen nuvarande metod 
för att bearbeta återvunnen plast. 

Marknadsfokus: 
Mot en ökad återvinningsgrad 
av plast
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Polypropen är en av världens 
mest använda plaster. Du 
hittar materialet i exempelvis 
förpackningar, kapsyler och 
förslutningar. Vårt additiv 
NEXAMITE R201 ger polypropen 
förbättrade egenskaper i form 
av exempelvis flödesegenskaper, 
högre smältfasthet och 
mekaniska egenskaper. 
NEXAMITE R201 förbättrar 
kvaliteten hos plast med sämre 
kvalitet, vilket gör det attraktiv 
för såväl plaståtervinnare som 
tillverkare. 

Även polyeten är en av de mest 
frekvent använda plasterna i 
världen. Dess kemiska struktur 
gör den väl lämpad för produkter 
som förpackningar, flaskor och 
film. Vårt additiv NEXAMITE 
R301 uppgraderar materialet 
och ger exempelvis förbättrade 
flödesegenskaper, högre 
smälthållfasthet, förbättrad 
ESCR och förbättrade mekaniska 
egenskaper. 

PET och rPET används i produkter 
som flaskor och polyestertextil. 
Vårt additiv för PET och rPET är 
NEXAMITE M021200 vilket bidrar 
till att uppgradera den återvunna 
plasten med förbättrade 
egenskaper utan att nyråvara 
behöver blandas i. 

Produkter inom polypropen (PP): 

NEXAMITE R201 
Produkter inom PET och rPET:  

NEXAMITE M021200
Produkter inom polyeten (PE):  

NEXAMITE R301
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Nexam på Compound World 
Expo och Plastic Recycling 
World Expo

Fortsättning på nästa sida

Den 29 – 30 september arrangerades Compound World Expo och Plastic Recycling 
World Expo i Essen, Tyskland. På plats fanns Nexam Chemical, tillsammans med 
över 200 utställare. 

– En mycket relevant mötesplats för oss där många av våra kunder, potentiella
kunder och samarbetspartners deltog, förklarar Henrik Bernquist, Business Deve-
lopment Manager på Nexam.
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Mässorna arrangerades för andra gången av Applied 
Market Information (AMI) och kombinerades med 
två andra mässor: Plastic Extrusion World Expo 
och Polymer Testing World Expo. Bland deltagarna 
fanns alla typer av aktörer inom plastindustrin, som 
återvinnare, maskintillverkare, kompanderare och 
konverterare. 

Parallellt med att företag ställde ut och visade upp 
sina produkter hölls panelsamtal och föredrag. 
Ett stort fokus låg på plaståtervinning och det 
återvunna materialet. Henrik berättar att intresset 
för återvinning delvis drivs av europeisk lagstiftning. 

– Enligt det nya regelverket ska alla flaskor inom EU 
innehålla 25 procent återvunnen plast till 2025. Det 
sätter press på bottle grade rPET och vissa aktörer 
förutspår att det kan bli en bristvara om inte fler 

alternativ introduceras på marknaden. Här kan vi 
vara en del av lösningen med våra produkter inom 
Reactive Recycling, berättar Henrik.  

Nexams medverkan gick ut på att få nya insikter om 
kunderna och marknaderna, knyta nya kontakter 
och jobba för att öka kännedomen om det egna 
varumärket. 

– På mässan diskuterades frågor som ligger nära 
det vi jobbar med. Vi stötte på flera företag som var 
intresserade av våra produkter, vilket har resulterat 
i att vi har ett gäng spännande uppföljningssamtal 
inplanerade de kommande veckorna, säger Henrik 
Bernquist.

Nästa mässa – som planeras sommaren 2023 – ser 
Henrik det som sannolikt att Nexam deltar igen.  

”Vi stötte på flera företag 
som var intresserade av 

våra produkter, vilket 
har resulterat i att vi 

har ett gäng spännande 
uppföljningssamtal 

inplanerade de 
kommande veckorna.”
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Bra respons på 
Plastteknik Nordic
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Fortsättning på nästa sida

Den 1–2 december hölls Nordens ledande mässa för plast- och gummiindustrin i på 
Malmömässan. Vi på Nexam deltog som utställare med syftet att visa marknaden 
våra plattformar inom återvinning för plastbearbetande företag och återvinnare.
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Efter en längre period då pandemin satt stopp för 
mässträffar kunde Nexam Chemical ställa ut på 
Plastteknik Nordic i Malmö 1 och 2 december. På 
agendan stod att knyta kontakter och att träffa 
kunder.

– Att få chansen att träffa nuvarande och potentiella 
kunder och resten av branschen inom plastteknik 
fysiskt igen kändes fantastiskt. Det var dessutom 
rätt folk i branschen på plats och många visade 

Tomas intresse för oss och våra lösningar, 
säger Eriksson, CCO, Nexam Chemical.

Fokus låg på att introducerade Reactive Recyling för 
potentiella kunder, branschen- och mässdeltagare.

– De som arbetar inom plaståtervinning känner väl 
till både mekanisk och kemisk återvinning. Att vi 
introducerar en helt nya lösningar under varumärket 
Reactive Recyling, skapade stort intresse och gav 
väldigt bra respons, säger Tomas.

”...Reactive Recyling, 
skapade stort intresse och 
gav väldigt bra respons.”
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Interplas är en av de mest framstående mässorna 
för plastindustrin i Storbritannien. Varje år samlas 
branschens alla stora aktörer i Birmingham. Nexams 
huvudsakliga mål var att knyta nya kontakter och få 
värdefulla insikter om marknaden. 

– Det är ett mycket bra tillfälle att möta marknadens 
aktörer och trycktesta vårt erbjudande i samtal med 
potentiella kunder och partners. Dessutom är det 
en samlingspunkt för att ta till sig av ny kunskap och 
insikter, berättar Boyd. 

Fokus på återvinning
Ett av mässans huvudteman var just återvinning och 
därmed blev Reactive Recycling den del av Nexams 
erbjudande som naturligt stod på agendan i samtal 
och möten. Här knöts ett flertal intressanta nya 
kontakter. 

– Vi har ett mycket intressant erbjudande i 
omställningen till en cirkulär tillverkningsindustri 
vilket gör oss till en intressant spelare på marknaden. 
Under mässan stärktes vår insikt om att vi är på helt 
rätt spår med de plattformar vi har, avslutar Boyd. 

Nexam på Interplas UK
Den 28–30 september besökte Nexam mässan Interplas i Birmingham,  
Storbritannien. Enligt Boyd Cushing, affärsutvecklare för Nexam i Storbritannien, 
var produktportföljen inom Reactive Recycling det som väckte mest intresse. 

– Det är tydligt att Reactive Recycling skapar värde på marknaden genom att lösa
utmaningar för flertalet aktörer genom hela värdekedjan, berättar Boyd Cushing.
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Se filmen för en 
fördjupad insikt i 
processen: 

Nexam har tillsammans med NCC utvecklat och tes-
tat kompositer som kan appliceras i extrema miljöer. 
Nu har resultatet presenterats i form av en avance-
rad komposit som tål extrem temperatur. 

– Den nya kompositen – producerad med hjälp av vår 
teknologi – bryter ny mark för industrin. Den är app-
licerbar på områden som tidigare var svåra att arbeta 
med, säger Boyd Cushing, Business Development för 
Nexam i Storbritannien och Irland.

Utvecklat med Nexams teknologi
Under forskningsprojektet har NEXIMID® använts 
vilket bidrar till att materialet tål extremt varma 
temperaturer upp till hela 400°C – vilket gör den till 
en av de mest värmetåliga produkterna på markna-

den. Medan hartsöverföringsgjutning utförs runt  
en temperatur på 120°C har NCC med hjälp av  
NEXIMID® kunnat arbeta på en temperatur över 
250°C. Det har skapat en slutprodukt som tål  
mycket höga temperaturer. 

Resultatet innebär att industriella aktörer kan ta 
tillvara de egenskaper kompositer besitter även i 
miljöer med mycket hög värme, som motorer inom 
flyg- och bilindustrin. 

– Vi är nöjda över att vårt samarbete med NCC har 
resulterat i ett innovativt genombrott för branschen. 
Nu ser vi fram mot att etablera samarbeten med 
industriella aktörer som har användning av komposi-
ten, avslutar Boyd. 

Ny komposit kan  
användas i extrema miljöer 
Nexam presenterar tillsammans med National Composites Centre (NCC) 

resultatet från ett tre år långt forskningsprogram. Projektet utmynnar 
i en komposit som tål extremt höga temperaturer, vilket gör den 

applicerbar för nya områden inom flyg- och bilindustrin.

FÖRETAGSNYHETER

https://www.nccuk.com/news/ncc-and-
nexam-chemical-provide-solution-for-using-
composites-in-extreme-temperatures/

https://www.nexamchemical.com/products/high-temperature-resins/
https://www.nexamchemical.com/products/high-temperature-resins/
https://www.nccuk.com/
https://www.nccuk.com/news/ncc-and-nexam-chemical-provide-solution-for-using-composites-in-extreme-temperatures/
https://www.nccuk.com/news/ncc-and-nexam-chemical-provide-solution-for-using-composites-in-extreme-temperatures/
https://www.nccuk.com/news/ncc-and-nexam-chemical-provide-solution-for-using-composites-in-extreme-temperatures/
https://www.nccuk.com/news/ncc-and-nexam-chemical-provide-solution-for-using-composites-in-extreme-temperatures/
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Kommersiellt startskott för 
Reactive Recycling 
Konceptet Reactive Recycling med kostnads- och energieffektiva lösningar för 
plaståtervinning har fått uppmärksamhet globalt. Nu har den första kommersiella 
ordern mottagits. 

– Det största värdet är kvittot på att konceptet uppfyller sin funktion och att det
kan bli en växande affär under en lång tidsperiod, säger Johan Arvidsson, VD för
Nexam Chemical.

Den första kommersiella order för Reactive 
Recycling kommer från en kund i Storbritannien 
som använder en återvunnen plastström. Ordern 
är en tidig indikation på att Reactive Recycling 
fungerar och möjliggör arbete med större volymer 
där slutprodukten består av hundraprocentig 
högkvalitativ, återvunnen plast. 

Affären motsvarar ett värde om cirka 2 miljoner 
SEK per år. Johan Arvidsson beskriver att den 
kommersiella ordern är ett startskott för en globalt 

växande affär, där det största värdet är just kvittot 
på att Reactive Recycling är en bra investering. 

I och med att den globala årsproduktionen av plast 
har fördubblats de senaste 15 åren i kombination 
med ökade krav på återvunnet material, är det 
allt fler aktörer som efterfrågar energi- och 
kostnadseffektiva lösningar. Där möter Reactive 
Recycling behov liksom efterfrågan och Nexam 
räknar med att framöver nå ut till ännu fler kunder 
på marknaden.
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Kan du kort berätta om din  
karriär innan du började jobba 
på Nexam?
– Efter tre år på ett forsknings-
labb kom jag till Kemira Kemi 
i Helsinborg. Jag arbetade på 
Kemira i 14 år, först med olika 
ingenjörstjänster, sedan som 
fabrikschef och produktchef. 
Min sista tjänst på företaget var 
som site-servicechef i Helsing-
borg. Det innebar ansvar över 
alla funktioner för produktionen,
bland annat IT, underhåll, energi 
och logistik. 

Varför valde du att börja jobba 
på Nexam? 
– Efter att ha jobbat några år 
som site-servicechef kände jag 
mig färdig inom Kemira. Jag var 
ute efter nya utmaningar och 
kände att jag hade växt ur min 
roll i Helsingborg. Flexibiliteten 
tillsammans med att få vara med 
och påverka ett bolags riktning 

var vad som fick mig att anta er-
bjudandet som produktionschef 
hos Nexam. Jag ser fram emot 
att  arbeta i en innovativ miljö 
och vara med och påverka den 
strategiska utvecklingen.

Vad innebär din roll som  
produktionschef?
– Rollen som produktionschef 
innebär ansvar över all produk-
tion i bolaget, såväl i Sverige 
som i Skottland, Ungern och 
Polen. Det betyder att jag ska 
säkerställa en operationsstruktur
som kommer att gynna Nexams 
fortsatta tillväxt och som ger en 
optimal produktionslösning för 
verksamheten.

Vad tror du att du kan bidra med 
till företaget?  
– Jag tror jag kan bidra på flera 
plan. Med min erfarenhet från 
Kemira kan jag tillföra kom-
petens kring produktion och 

personalledning, men även med 
stabilitet och struktur i produk-
tionen. Framförallt kan jag hjälpa 
företaget på ett strategiskt plan 
för att säkerställa att vi har allt på 
plats vi behöver för att skala upp 
produktionen när vi växer. 

Vad ser du mest fram emot  
att jobba med?
– Vad som lockar mest är att 
vara en del av tillväxtresan. Jag 
ser fram emot att få vara med 
och påverka utvecklingen av ett 
dynamiskt bolag på tillväxtmark-
naden. Jag ser en stor potential 
i företaget, Nexam växer mot 
att bli en stor spelare på den 
internationella marknaden, en 
känd svensk kemikoncern med en 
global närvaro. Vi har kommit en 
bra bit på vägen och mitt arbete, 
tillsammans med teamet, är en 
viktig nyckel för att nå hela vägen 
fram. Det gör att det känns väl-
digt kul att vara på Nexam! 

Möt Jörgen Heby: 
Ny produktionschef på Nexam

Från om med oktober 2021 är Jörgen Heby ny produktionschef hos Nexam 
Chemical. Jörgen kommer närmast från den stora finska kemikoncernen Kemira 

Kemi. Nu ser han fram emot att bli en av kuggarna i hjulet som säkerställer 
Nexams fortsatta expansion. 

– Jag ser fram emot att vara en del av ett tillväxtbolag och verka i en innovativ
och flexibel verksamhet där jag kan delta i de strategiska besluten för att bygga

verksamheten långsiktigt, säger Jörgen Heby.

PORTRAIT
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Attraherar framtidens 
arbetskraft 
På Nexam finns medarbetare från hela världen. I Svenska Lomma liksom i  
St. Andrews i Skottland samlas forskare och innovatörer som alla vill bidra till  
att göra plast till ett material för framtiden. En av medarbetarna som sökt sig 
till Nexam är Rodrigo Gouy, från Brasilien. 

– Jag kom till Nexam för att bidra till att skapa en bättre framtid. Det är det vi 
jobbar med, att ta fram produkter för framtidens marknad, säger Rodrigo Gouy.

Fortsättning på nästa sida
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Många är vi som vill ha ett arbete 
som är betydelsefullt, där man får 
möjlighet att bidra till en posi-
tiv samhällsutveckling. Det blir 
tydligt att det är denna drivkraft 
som fått doktorerade kemisten 
och Brasilianaren Rodrigo Gouy 
att bosätta sig i Skottland för att 
arbeta för Nexam. 

– Nexam är ett spännande bolag 
där jag till vardags får arbeta med 
att utveckla produkter som påver-
kar marknaden. Våra plattformar 
kan göra reell skillnad och det är 
det som gör att människor från 
världens alla hörn kommer hit, 
berättar Rodrigo. 

Rodrigo Gouy har en doktorsex-
amen inom organisk syntes- och 
läkemedelskemi och är en del av 
Nexams forsknings- och innova-
tions-team. Dagarna spenderar 
han på produktionsanläggningen i 
St. Andrews där förstklassig 
teknologi används för att utveckla 
tillsatser som förändrar egen-
skaperna hos plast. Ändamålen 

varierar mellan att skapa hög-
teknologiska kompositer som tål 
extrem påfrestning och värme 
till att möjliggöra och förenkla 
återvinning av olika typer av plast-
material. 

– Plast finns överallt och är 
ett livsviktigt material för oss 
människor. Tänk bara på hur det 
hade sett ut inom vården om 
vi inte använde plast och hur 
skulle vi säkerställa livsmedels-
försörjningen? Nyckeln är att vi 
måste säkerställa att den plast 
som tillverkas är kvalitativ, håller 
och har rätt egenskaper för att 
utföra tänkt uppgift. I nästa steg 
måste vi möjliggöra cirkulära 
materialflöden. Vi jobbar på båda 
dessa fronter vilket gör mitt jobb 
varierande men framförallt att 
det känns oerhört värdefullt, 
berättar Rodrigo. 

Rodrigo menar också att det finns 
fördelar med att arbeta på ett 
innovativt tillväxtföretag. Det 
finns en forsknings- och innova-

tionskultur som följt med bolaget 
från starten vilket märks på arbet-
klimatet och synen på produktu-
teveckling. 

– För att påverka industrin och 
bidra till en positiv förändring 
krävs det att innovationerna kom-
mersialiseras och kommer ut på 
marknaden. Vi arbetar alltid väl-
digt nära våra kunder och andra 
aktörer i utvecklingsarbetet, det 
gör att produkterna är relevanta 
på marknaden från början, förkla-
rar Rodrigo. 

Trots att Rodrigo befinner sig i 
Skottland är det bara en handfull 
kollegor som kommer från UK, an-
dra kommer från Spanien, Sverige, 
Ungern, Polen, Ryssland, Italien 
och Korea. 

– Det är givande att arbeta med 
kollegor från så många olika kul-
turer. Det är också bra eftersom 
våra kunder och partners befinner 
sig runt om i hela världen, avslutar 
Rodrigo.

”Det är givande att arbeta 
med kollegor från så många 

olika kulturer.”
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