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Nexam Chemical investerar i en ny produktionslinje  
– Stärker relation till kund och ökar lönsamhet 
 
Nasdaq First North-listade Nexam Chemical, som hjälper tillverkare av plast världen över att förbättra sina 
produkter – både vad gäller hållbarhet och funktion – och därmed konkurrenskraft, investerar 20 miljoner 
kronor i en ny produktionslinje. Investeringen vid bolagets anläggning i skånska Lomma ökar 
tillverkningskapaciteten och förbättrar på sikt lönsamheten. Dessutom stärks möjligheten att möta 
kundernas behov av utveckling av avancerade produkter. 
 
Den nya maskinlinjen, som ska vara en integrerad del i det befintliga produktionssystemet, planeras vara i drift 
under slutet av innevarande år.  

 
– Vår produktion ökar i takt med att vår omsättning stiger, varför vi nu investerar i ökad och förbättrad egen 
produktionskapacitet. Den nya produktionslinjen kommer att öppna möjligheter för oss att tillverka alltmer 
komplexa produkter som kan göra oss ännu mer attraktiva för allt fler kunder, säger Johan Arvidsson, Nexam 
Chemical. 
 
I första hand kommer den nya linjen stå för tillverkning av tillsatser för flera olika marknadssegment och 
polymerområden. Utöver det finns en stor potential i att använda kapaciteten till att ytterligare öka takten på 
återvinningssidan. 
 
– Vi har en stark tillväxt, och den bedöms bestå. Med investeringen kommer vi dessutom att bli mindre 
beroende av extern kapacitet samtidigt som vi förbättrar möjligheten att ta fram än mer avancerade lösningar 
för våra kunder. Något som stärker relation till kund och förbättrar vår lönsamhet över tid, säger Johan 
Arvidsson, Nexam Chemical.  
 

För mer information, kontakta: 

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com  
 

 
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. 

 


