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Nasdaq certifierar Nexam som hållbart bolag 

– Får utnämningen Green Equity Designation  

Nexam Chemical är ett av de första bolagen inom plast- och kemi att få Nasdaqs internationella 
utnämning Green Equity Designation – en certifiering för företag med grön strategi och 
affärsmodell. Certifieringen ska bidra till att ge en ökad synlighet och transparens mot de 
investerare som letar efter hållbara investeringar.  

Certifieringen innebär att en oberoende tredje part har identifierat Nexam Chemicals som ett bolag med en 
tydlig ESG-strategi. Nexam Chemical hjälper tillverkare av plast världen över att förbättra sina produkter – 
både vad gäller hållbarhet och funktion – och därmed konkurrenskraft.  

– Nasdaqs certifiering visar att man kan vara ett hållbart företag, även om man arbetar inom plast och kemi. 
Hållbarhet för oss handlar väldigt mycket om nyttan våra produkter gör, men naturligtvis också om hur vår 
verksamhet bedrivs. Nasdaq Green Designation skänker också en trygghet för både medarbetare, kunder och 
investerare om den höga nivån på våra hållbarhetssträvanden, säger Johan Arvidsson CEO på Nexam Chemical. 

Nasdaq Green Designation är en internationell kvalitetsstämpel som erbjuds till bolag listade på Nasdaqs 
handelsplatser i Europa. Ambitionen är att skapa ökad synlighet gentemot investerare som letar efter hållbara 
investeringar. 

– Vi gratulerar Nexam Chemical till att nu kunna titulera sig som ett Nasdaq Green Designation-bolag. De flesta 
av våra redan certifierade bolag kommer från fastighetsbranschen och det är fantastiskt att se att 
inströmningen tilltar från fler sektorer. Certifieringen innebär att en tredje part har identifierat Nexam 
Chemical som ett bolag med en tydlig ESG-strategi. Certifieringen vänder sig till bolag med tydliga 
hållbarhetsambitioner som vill profilera sig mot investerare som ser ESG som ”need to have” snarare än ”nice 
to have”, säger Adam Kostyál, europeisk noteringschef för Nasdaq. 

Programmet lanserades av Nasdaq under 2021.   

 

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. 


