
 

Nexam Chemical Holding AB (publ)   |   Bokslutskommuniké   |   januari-december 2022 1 

Bokslutskommuniké 

januari – december 2022    
 

”Fortsatt tillväxt inom återvinning – vindkraft tappar fart” 
 
– Johan Arvidsson, VD 
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Fjärde kvartalet i korthet 

Stärkta marginaler under kvar-
talet i en utmanande marknad

Väsentliga händelser under kvartalet: 
• Omsättningen minskade med 2% i kvartalet medan marginalen ökade från 36% till 39%, jämfört med motsvarande 

kvartal 2021. 
• Performance Masterbatch minskar omsättningen med 4% och Performance Chemical minskar med 1%, jämfört med 

motsvarande kvartal 2021. 
• Fortsatt framgångar i Sydlkorea inom Reactive Recycling i form av ordrar till ett värde av 2 mSEK. 
• Christer Svanberg började som CTO under november. 
• Slutförde installationen av ny maskinlinje i Lomma. 

Finansiellt för fjärde kvartalet 2022: 
• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 55 706 (57 052). 
• Resultat före avskrivningar (EBITDA) i kvartalet uppgick till - 1 393 (1 204) kSEK. 
• Det justerade resultatet före avskrivningar (Adj EBITDA) i kvartalet uppgick till - 659 (1 204) kSEK. Justeringen av-

ser kostnader i samband med en omorganisation av försäljningsavdelningen. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till – 4 323 (15 305) kSEK.  
• Resultat per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick för kvartalet till -0,03 (-0,02) SEK. 

Finansiellt för januari-december 2022: 
• Nettoomsättningen uppgick för helåret till 221 756 (219 452) 
• Resultat före avskrivningar (EBITDA) för helåret till 112 (6 297) kSEK. 
• Det justerade resultatet före avskrivningar (Adj EBITDA) uppgick för helåret till 846 (7 605) kSEK. Justeringen avser 

kostnader i samband med en omorganisation av försäljningsavdelningen. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för helåret till – 11 100 (7 255) kSEK.  
• Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 22 875 (63 601) kSEK 
• Resultat per aktie för kvartalet före utspädning uppgick för helåret till -0,15 (-0,07) SEK och efter utspädning till -0,15 

(-0,06) SEK. 
• Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2022. 
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Koncernens totalresultat i sammandrag 
           

     okt-dec okt-dec Helår Helår 
(kSEK)   2022 2021 2022 2021 
Nettoomsättning (kSEK)   55 706 57 052 221 756 219 452 
Justerat resultat före avskrivningar (Adj EBITDA) 
(KSEK)   -659 1 204 846 7 605 
Resultat före avskrivningar (EBITDA) (kSEK)   -1 393 1 204 112 6 297 
Likvida medel (kSEK)   22 875 63 601 22 875 63 601 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
(kSEK)   -4 323 15 305 -11 100 7 255 
Eget kapital (kSEK)   215 622 228 080 215 622 228 080 
Eget kapital per aktie före utspädning (SEK)   2,66 2,82 2,66 2,90 
Soliditet (%)   78 80 78 80 
Balansomslutning (kSEK)   278 103 284 333 278 103 284 333 
Kassalikviditet (%)   167 254 167 254 
           
Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)   80 915 798 80 915 798 80 915 798 79 153 280 
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st)   80 915 798 80 915 798 80 915 798 83 729 090 
Resultat per aktie före utspädning (SEK)   -0,03 -0,02 -0,15 -0,07 
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)   -0,03 -0,02 -0,15 -0,06 
Aktiekurs på balansdagen (SEK)   5,06 10,65 5,06 10,65 



 

Nexam Chemical Holding AB (publ)   |   Bokslutskommuniké   |   januari-december 2022 4 

 

VD har ordet 

Fortsatt tillväxt inom återvin-
ning – vindkraft tappar fart

Under fjärde kvartalet fortsatte tillväxten inom områdena 
Reactive Recycling, High performance och Färg Master-
batch. Området additiver för PET-skum, som främst an-
vänds som kärnmaterial i vindkraftsblad är tyvärr fortfa-
rande inne i en period av stiltje. Trots ett stort behov av 
mer och billig energi, så byggs relativt få vindkraftverk 
just nu. Vi har varken förlorat projekt eller kunder, men i 
en tillvaro som underleverantör, både vinner och förlorar 
man ihop med sina kunder. Detta är egentligen den enda 
nedsidan i våra affärer under 2022. Orsaken är mångfa-
cetterad; tillståndsärenden, komponentbrist och lagerju-
steringar. Förväntan enligt alla oberoende marknadsun-
dersökningar är emellertid att det successivt kommer att 
ändra sig under innevarande år. 

Vi har till stor del vägt upp tappet inom vindkraft genom 
en fortsatt stark tillväxt inom andra områden. Energiför-
sörjning genom förnybara källor är högt prioriterat och 
egentligen den enda någorlunda snabba lösning på våra 
energiproblem. Därför bedömer vi att det tapp vi haft är 
tillfälligt och vi är väl förberedda för vändningen när den 
kommer. 
 
Fjärde kvartalet identiskt med föregående år 
Vi stänger fjärde kvartalet på en omsättning närmast 
identisk med föregående år, 55,7 miljoner kronor       
(57,1 MSEK) med ett negativt resultat på - 1,4 MSEK,          
(1,2 MSEK). Inriktningen för 2022 var att bolaget skulle 
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fortsätta växa, vilket också organisationen anpassades 
för.  
 
För att snabbt ställa om, för en i det korta perspektivet 
något osäker marknad, initierar vi ett kostnadsoptime-
ringsprogram. Med det genomfört ska vi spara 5 miljoner 
kronor på årsbasis. Vi strävar efter att anpassa bolaget 
på ett sätt som inte ska påverka försäljningen eller för-
svåra en vidare tillväxt. I stället är vår ambition att foku-
sera verksamheten på de områden där vi har spetskom-
petens och dit vi är övertygad om att marknaden är på 
väg – mot de hållbara, gröna lösningarna.  
 
Offensiv satsning på Reactive Recycling 
Vi har en fortsatt framgång för tillsatser, additiver, inom 
PET-återvinning och ett ökat förtroende för vår produkt-
portfölj inom Reactive Recycling. Här tar vi både små och 
stora steg tillsammans med våra kunder. Vår projektlista 
växer kontinuerligt, vår kunskap och erfarenhet på områ-
det likaså. Ett exempel är vår nya affärsrelation i Sydko-
rea, som i det närmaste är ett perfekt exempel på hur vi 
vill se att en tillväxtprocess i nära samarbete med kunden 
växer fram.  
 
Vi har tagit oss från labb-prover till pilotskala och sedan 
till industrialisering vilket är precis det vi strävar efter i alla 
projekt. Denna gång har det dock gått mycket fortare än 
det brukar, vilket är extra glädjande. Att det dessutom rör 
vår offensiva satsning inom Reactive Recycling stärker 
vårt självförtroende och tro på marknaden. 

Ny CTO och ny produktionslina 
Christer Svanberg, ny Chief Technology Officer med an-
svar att driva och utveckla vårt nya innovationscenter bi-
drar med både erfarenhet och ett starkt ledarskap till ut-
vecklingsverksamheten. Han kommer närmast från Bore-
alis i rollen som Head of Competence Centre Energy och 
chef för Borealis Innovation Center i Stenungssund och 
har en gedigen erfarenhet från såväl forskning som appli-
kationsutveckling. Han tillträdde tjänsten under november 
månad. 

”..nya produktionslinjen i 
Lomma öppnar stora möjlig-
heter..” 
Den nya produktionslinjen i Lomma öppnar stora möjlig-
heter för oss att förbättra både produktivitet och kapabili-
tet. Innovationscentret samlar utvecklingsteamet på ett 
och samma ställe och bidrar till att befästa vår roll som 
ledande inom tillsatser till plastbranschen. Här kan vi 
skapa lösningar för kunder och demonstrera hur det fun-
gerar. Allt handlar om att förbättra olika egenskaper i 
plastmaterial, vilket kan komma till stor nytta inom alla 
områden. Exempel på det är att tillverka 

flygplanskomponenter som är lättare än vad som tidigare 
funnits på marknaden samt lösningar som förbättrar möj-
ligheten till effektivare plaståtervinning, något som är 
mycket efterfrågat. Att göra plaster och polymerer bättre 
kommer bli en mycket lönsam affär både för våra kunder 
och för oss. Hela plastbranschen står inför stora föränd-
ringar. Återvinning är den stora faktorn att räkna med, vil-
ket skapar en intressant miljö för bolag som Nexam. 

Återvinning allt mer aktuellt 
Det är lätt att hitta riskfaktorer i form av global ekonomisk 
avkylning och allmän oro. För vår del är det likväl precis 
lika lätt att hitta positiva omvärldsfaktorer. Det stora beho-
vet av ökad elproduktion kommer att gynna våra kunder 
inom vindkraftsindustrin. För vår del ser 2023 ut att kunna 
bli ett riktigt genombrottsår för Reactive Recycling. Utöver 
detta håller vi på med många projekt inom High perfor-
mance som kommer allt närmare en marknadsintroduk-
tion. 

”… 2023 ser ut att kunna bli 
ett riktigt genombrottsår för 
Reactive Recycling…” 
 

Äntligen har media också börjat uppmärksamma att den 
plast som slängs inte återvinns. Ett SVT-inslag visade att 
enbart 10 procent återvinns till ny plast i Sverige. Enligt 
Naturvårdsverkets senaste beräkningar slängs i dag 1,1 
miljoner ton plast. Och det är enbart 101 av landets 
kommuner som har någon form av insamling. I övriga 189 
kommuner går plasten direkt till förbränning, visar en 
undersökning från Avfall Sverige där 270 av 290 
kommuner svarat. Resultatet är att hela 8 procent av 
Sveriges totala CO2-utsläpp kommer från förbränning av 
plaster.  

Här är vår teknologi högintressant och en stor möjlighet. 
Målen för återvinning av plaster i både Sverige (55%) och 
EU (50%) är högt ställda och ska uppnås inom sju år. Vi 
fortsätter därför att söka marknadssegment som kommer 
från återvinningsanläggningar, till exempel kläder i 
polyester och PET-flaskor i syfte att med våra tillsatser 
kunna göra plast bättre och mer hållbart. 

Smart tillväxt är strategin för 2023  
Vi lägger stort fokus på att växa smart – spara men utan 
att begränsa tillväxten – är devisen. Vi letar löpande nya 
möjligheter, både själva och tillsammans med våra kunder. 
Vi är övertygade om att megatrenderna plaståtervinning 
och förnybar energi kommer att leverera möjligheter som vi 
kan fånga upp. Jag är ödmjuk i mina förväntningar inför det 
nya året där planen är en fortsatt utveckling och tillväxt. 

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 220 miljoner kronor, har tillverkning i fyra 
länder, sysselsätter ett femtiotal 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 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 efter 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.  

Nexam Chemical är sedan första kvartalet 2022 certifierade 
enligt Nasdaq Green Equity Designation. 
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Finansiella kommentarer 
Omsättning och resultat  
Omsättningen under kvartalet uppgick till 55 706 (57 052) 
kSEK och för helåret till 221 756 (219 452). Övriga 
rörelseintäkter uppgick under kvartalet till 33 (91) kSEK. 
Personalkostnaderna var under kvartalet – 11 392 (– 9 468) 
kSEK och de övriga externa kostnaderna uppgick i kvartalet 
till – 11 080 (- 9 837) kSEK. Avskrivningarna under perioden 
uppgick till – 3 008 (- 2 717), av vilka - 1 100 (- 1 100) kSEK 
avser avskrivningar på förvärvade immateriella övervärden. 
Kvartalets resultat före avskrivningar EBITDA uppgick till     
– 1 393 (1 204) kSEK och för helåret till 112 (6 297) kSEK. 
Resultatet före skatt i kvartalet blev – 4 490 (– 1 572) kSEK 
och för helåret – 12 685 (- 5 307). 

Medarbetare och organisation   
Medelantalet anställda i koncernen var under perioden 58 
(52). Av de anställda var 48 (43) män och 10 (9) kvinnor. 

 
 

Investeringar  
De totala investeringarna i immateriella tillgångar under året 
uppgår till 4 703 (3 208) kSEK och för de materiella 
tillgångarna till 28 418 (2 737) kSEK. 

Kassaflöde  
Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till – 4 323 (15 305) kSEK. Förändringar i 
rörelsekapitalet har påverkat kassaflödet med – 4 347           
(14 340) kSEK. Under kvartalet har amorteringar av banklån 
skett med – 3 120 (- 3 120) kSEK. Totalt kassaflöde för 
kvartalet uppgår till – 12 759 (10 004) kSEK.  

Finansiell ställning  
Jämfört med årets början uppgick soliditeten den 31 
december 2022 till 78 (80) procent och det egna kapitalet till 
215 622 (228 080) kSEK. Likvida medel på balansdagen var 
22 875 (63 601) kSEK. Koncernen har på balansdagen en 
total räntebärande skuld om 29 147 (24 721) 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. 
Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RFR 2 
Redovisning för juridiska personer. De 
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som 
tillämpas överensstämmer med de som beskrivs i 
årsredovisningen för 2021.  

De nya standarder och de ändringar i och omarbetningar av 
standarder samt nya tolkningsuttalanden (IFRIC) som 
trädde i kraft 1 januari 2022 hade inte någon väsentlig effekt 
på koncernens redovisning för 2022. 

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.  

Nexam Chemical Holding AB 

Nexam Chemical AB Nexam Performance Mas-
terbatch AB 

Nexam St Andrews Ltd Plasticolor Förvaltning AB 

Plasticolor Hungary Kft 

Plasticolor Polska Sp z.o.o. 
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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 delas upp i två olika typer av intäktsflöden, men ej 
uppdelning av resultat, avseende omsättningen med stöd 
av IFRS 15. 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. 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. 

Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de 
finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i 
övriga delar av delårsrapporten. 

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 2021.  

Koncernens finansiella instrument är värderade till upplupet 
anskaffningsvärde. Redovisat värde för samtliga finansiella 
tillgångar och skulder bedöms motsvara verkligt värde. 

Transaktioner med närstående 
Under året har inga transaktioner skett förutom 
styrelsearvoden. 

Principerna för styrelsearvoden framgår av 
årsredovisningen 2021 samt av protokollet från 
bolagsstämman den 11:e maj 2022. 

Risker och osäkerhetsfaktorer  
Koncernens verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka 
kan innebära en risk för koncernens verksamhet och 
resultat, vilka presenteras utförligt i årsredovisningen. 

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.  Under perioden har inga ändringar 
skett avseende uppskattningar eller bedömningar.

 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
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Underskrifter
 

 

 

Lomma den 26 januari 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mats Persson 
Styrelsens ordförande 

Cecilia Jinert Johansson 
Styrelseledamot 

Jonna Opitz 
Styrelseledamot 

Martin Roos 
Styrelseledamot 

Oskar Tuwesson 
Styrelseledamot 

Johan Arvidsson 
Verkställande direktör 
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Finansiella rapporter i sammandrag 
Koncernens totalresultat i sammandrag 

            

     okt-dec okt-dec Helår Helår 
(kSEK)  Not 2022 2021 2022 2021 
Nettoomsättning  2,3 55 706 57 052 221 756 219 452 
Övriga rörelseintäkter    33 91 1 263 430 
     55 738 57 144 223 019 219 881 
             
Rörelsens kostnader            
Råvaror och förnödenheter    -34 241 -36 635 -135 024 -134 972 
Övriga externa kostnader    -11 080 -9 837 -45 763 -41 620 
Personalkostnader    -11 392 -9 468 -41 702 -36 992 
Avskrivningar av materiella och im-
materiella anläggningstillgångar     -3 008 -2 717 -12 008 -10 573 
Övriga rörelsekostnader   -418 - -418 - 
Rörelseresultat    -4 401 -1 513 -11 896 -4 276 
             
Finansiella poster            
Finansiella intäkter    250 - 667 128 
Finansiella kostnader    -339 -59 -1 456 -1 160 
Resultat före skatt    -4 490 -1 572 -12 685 -5 307 
             
Inkomstskatt    -14 1 -20 -141 
Periodens resultat    -4 504 -1 571 -12 704 -5 449 
             
Övriga totalresultat            
Poster som senare kan omföras till 
periodens resultat            
Omräkningsdifferenser vid omräk-
ning av utländska dotterföretag    1 924 -328 247 164 
Summa övrigt totalresultat, netto 
efter skatt    1 924 -328 247 164 
Summa totalresultat för peri-
oden    -2 580 -1 899 -12 457 -5 285 
             

Periodens resultat såväl som totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. 
             
Resultat per aktie (SEK)         
Resultat per aktie före utspädning 
(SEK)    -0,03 -0,02 -0,15 -0,07 
Resultat per aktie efter utspädning 
(SEK)    -0,03 -0,02 -0,15 -0,06 
Genomsnittligt antal utestående 
aktier före utspädning    80 915 798 80 915 798 80 915 798 79 153 280 
Genomsnittligt antal aktier efter ut-
spädning    80 915 798 83 729 090 80 915 798 83 951 505 
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Koncernens finansiella ställning i sammandrag          
       31-dec 31 dec 
(kSEK)    Not 2022 2021 
TILLGÅNGAR          
Immateriella anläggningstillgångar    1 102 031 102 980 
Materiella anläggningstillgångar      66 157 43 645 
Finansiella anläggningstillgångar      28 5 
Varulager      34 512 32 302 
Kundfordringar      46 278 38 176 
Övriga fordringar      6 222 3 623 
Likvida medel      22 875 63 601 
SUMMA TILLGÅNGAR      278 103 284 333 
          
EGET KAPITAL OCH SKULDER           
Eget kapital       215 622 228 080 
Långfristiga räntebärande skulder      23 055 11 372 
Övriga långfristiga skulder      2 694 2 984 
Avsättningar för pensioner      456 372 
Kortfristiga räntebärande skulder      6 092 13 349 
Leverantörsskulder      19 872 17 162 
Övriga skulder      10 312 11 014 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER      278 103 284 333 
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital           

(kSEK) Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 
kapital Reserver 

Balanserat 
resultat 

Summa 
eget ka-
pital 

Eget kapital 2022-01-01 1 556 423 573 -1 516 -195 533 228 080 
Totalresultat           
Årets resultat       -12 704 -12 704 
Övrigt totalresultat: 1 556 423 573 -1 516 -208 237 215 375 
Omräkningsdifferenser     247   247 
 Summa övrigt totalresultat, efter skatt 0 0 247 0 247 
Summa totalresultat 1 556 423 573 -1 269 -208 237 215 622 
Transaktioner med aktieägare          
Summa transaktioner med aktieägare 0 0 0 0 0 
Eget kapital 2022-12-31 1 556 423 573 -1 269 -208 237 215 622 

         
Eget kapital 2021-01-01 1 458 377 489 -1 680 -190 084 187 183 
Totalresultat           
Årets resultat       -5 449 -5 449 
Övrigt totalresultat: 1 458 377 489 -1 680 -195 533 181 734 
Omräkningsdifferenser     164   164 
 Summa övrigt totalresultat, efter skatt 0 0 164 0 164 
Summa totalresultat 1 458 377 489 -1 516 -195 533 181 898 
Transaktioner med aktieägare         
Nyemission 98 45 653     45 751 
Personaloptioner   431     431 
Summa transaktioner med aktieägare 98 46 084 0 0 46 182 
Eget kapital 2021-12-31 1 556 423 573 -1 516 -195 533 228 080 

 
 
 
 

  



 

Nexam Chemical Holding AB (publ)   |   Bokslutskommuniké   |   januari-december 2022 13 

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag          
     okt-dec okt-dec Helår Helår 
(kSEK)   2022 2021 2022 2021 
Kassaflöde från den löpande verksamheten           
Rörelseresultat   -4 401 -1 513 -11 896 -4 276 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflö-
det   4 425 2 479 11 543 9 237 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital   24 965 -353 4 961 
Förändring i rörelsekapital   -4 347 14 340 -10 747 2 294 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -4 323 15 305 -11 100 7 255 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -18 046 -1 900 -33 121 -5 514 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   9 611 -3 401 3 847 32 434 
Periodens kassaflöde   -12 758 10 004 -40 374 34 175 
Likvida medel vid periodens ingång   36 114 53 775 63 601 29 791 
Kursdifferens i likvida medel   -480 -179 -351 -366 
Likvida medel vid periodens utgång   22 875 63 601 22 875 63 601 

 

Moderföretagets resultaträkning i sammandrag           
     okt-dec okt-dec Helår Helår 
(kSEK)   2022 2021 2022 2021 
Nettoomsättning   1 818 1 700 7 270 6 800 
   1 818 1 700 7 270 6 800 
           
Rörelsens kostnader           
Övriga externa kostnader   -1 982 -1 381 -7 286 -5 905 
Personalkostnader   -2 071 -1 317 -7 429 -6 653 
Rörelseresultat   -2 235 -998 -7 445 -5 758 
           
Finansiella poster           
Räntekostnader och liknande resultatposter   -125 -94 -444 -578 
Resultat före skatt   -2 218 -1 092 -7 714 -6 337 
           
Bokslutsdispositioner   -5 000 - -5 000 - 
Periodens resultat   -7 218 -1 092 -12 714 -6 337 
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Moderföretagets balansräkning i sammandrag         
       31-dec 31 dec 
(kSEK)     2022 2021 
TILLGÅNGAR         
Finansiella anläggningstillgångar     410 231 409 888 
Fordringar hos koncernföretag     59 231 52 364 
Övriga fordringar     616 291 
Kassa och bank     20 713 47 159 
SUMMA TILLGÅNGAR     490 791 509 701 
          
EGET KAPITAL OCH SKULDER         
Eget kapital     479 129 491 845 
Avsättning för pensioner     2 335 1 908 
Kortfristiga räntebärande skulder      - 12 000 
Leverantörsskulder     394 104 
Skulder till koncernföretag     5 000 - 
Övriga kortfristiga skulder     3 933 3 844 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     490 791 509 701 
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Not 1 - Immateriella tillgångar         

 
 

(kSEK)  
  

Goodwill Marknads- 
positioner 

Aktiverade 
utgifter för  
produktut-
veckling 

Patent 

Ackumulerade anskaffningsvärden        
Ingående balans 2022-01-01   45 943 44 000 31 000 6 375 
Periodens aktiverade utgifter   -  -  4 365 338 
Omklassificering  -  -  201 -201 
Utgående balans 2022-12-31   45 943 44 000 35 566 6 512 
        
Ackumulerade avskrivningar        
Ingående balans 2022-01-01   - -17 967 -4 085 -2 286 
Periodens resultatförda avskrivningar   - -4 400 -1 028 -225 
Utgående balans 2022-12-31   - -22 367 -5 113 -2 511 
        
Redovisat värde 2022-12-31   45 943 21 633 30 453 4 001 
        
Ackumulerade anskaffningsvärden        
Ingående balans 2021-01-01   45 943 44 000 27 773 6 394 
Periodens aktiverade utgifter   - - 3 022 186 
Omklassificering  - - 205 -205 
Utgående balans 2021-12-31   45 943 44 000 31 000 6 375 
        
Ackumulerade avskrivningar        
Ingående balans 2021-01-01   - -13 567 -3 568 -2 062 
Periodens resultatförda avskrivningar   - -4 400 -517 -224 
Utgående balans 2021-12-31   - -17 967 -4 085 -2 286 
        
Redovisat värde 2021-12-31   45 943 26 033 26 915 4 089 
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Not 2 - Nettoomsättning uppdelat på geografiska 
marknader           

     okt-dec okt-dec Helår Helår 
(kSEK)   2022 2021 2022 2021 
Omsättning Sverige   16 440 13 281 64 696 56 187 
Omsättning Europa   28 150 29 189 122 208 118 885 
Omsättning övriga världen   11 116 14 582 34 851 44 380 
 Total   55 706 57 052 221 755 219 452 

 

Not 3 - Nettoomsättning uppdelat på                  
intäktsflöden           

     okt-dec okt-dec Helår Helår 
(kSEK)   2022 2021 2022 2021 
Performance Masterbatch   25 233 26 157 117 115 104 235 
Performance Chemicals   30 473 30 895 104 640 115 216 
 Total   55 706 57 052 221 755 219 452 

 

  



 

Nexam Chemical Holding AB (publ)   |   Bokslutskommuniké   |   januari-december 2022 17 

Aktiekapital, aktien och  
ägarförhållanden 

Bolagets aktiekapital uppgår till 1 556 073 kronor fördelat på 80 915 798 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 2022 har cirka 2,9 miljoner aktier omsatts och 
den genomsnittliga kursen under perioden var 4,91 kronor per aktie. 
 
Incitamentsprogram 
Bolaget har ett pågående incitamentsprogram om totalt 380 500 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 utestå-
ende teckningsoptioner utnyttjas kommer den totala utspädningseffekten att uppgå till cirka 0,4 %.  
 
För mer information om och fullständiga villkor beträffande teckningsoptionsprogram 2021/2024 hänvisas till beslutet på 
årsstämman 2021.

Tilldelnings-
datum Optionspris Tidigaste           

inlösendag 
Slutförfallo-
dag 

Lösen-
pris 

Utestående     
optioner 
30 september 
2022 

Utspädning 
vid  
fullteckning 

2021-05-27  0,98 2024-08-16 2024-08-30 21,28 380 500 0,5% 

 
Aktieägarförteckning 
Antalet aktieägare per den 31 december var 5 707. 

Aktieägare Aktier  Andel  

SIX SIS AG 12 962 412 16,0% 

Försäkringsbolaget, Avanza Pension 8 003 216 9,9% 

Veronica Wallman 3 641 225 4,5% 

Länsförsäkringar Småbolag Sverige 3 256 753 4,0% 

Lennart Holm, privat och via bolag 2 074 426 2,6% 

SEB Europafond småbolag 1 895 766 2,3% 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 865 470 2,3% 

Michael Wandy Karlsson, privat och via bolag 1 402 342 1,7% 

Futur Pension 1 200 980 1,5% 

SEB Copenhagen 1 133 421 1,4% 

Övriga aktieägare (ca 5 697 st) 43 479 787 53,7% 

Totalt 80 915 798 100,0% 
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Finansiell kalender 
2023-04-20 Delårsrapport januari-mars 2023 
2023-05-09 Årsstämma 2023 
2023-07-14 Delårsrapport januari-juni 2023 
2023-10-19 Delårsrapport januari-september 2023 
2024-01-31 Bokslutskommuniké 2023 
 
 
 
Delårsrapporterna finns tillgängliga på www.nexamchemical.com 
 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 
 

Kontakt 
 
 
 
Frågor kring rapporten besvaras av: 
Johan Arvidsson, VD 
Tel: +46 (0)708-97 44 39 
E-post: johan.arvidsson@nexamchemical.com 
 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 
Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s mark-
nadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 
26 januari 2023 kl. 08:18 CET. 

 
Bolaget  
Nexam Chemical Holding AB (publ) 
Box 165 
234 23 LOMMA 
Tel. 0703-47 97 00 
www.nexamchemical.com 
 

Kontoförande institut 
Euroclear Sweden AB 
Box 7822 
103 97 STOCKHOLM 
Tel. 08-402 90 00 
www.euroclear.nu 
 

 
Certified Adviser 
FNCA Sweden AB 
Humlegårdsgatan 5 
102 48   STOCKHOLM 
www.fnca.se 
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