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Fjärde kvartalet i korthet 
Operativt: 

• Anders Spetz tillsätts som ny CEO i Nexam Chemical med start från 1 januari 2015. 

• NEXIMID® MHT-R, ett nytt harts för högtemperaturstillämpningar, lanseras. 

• NEXAMITE® PBO, ett multifunktionellt additiv, introduceras på marknaden. 

• Nexam Chemical och BASF kommer överens om att inte förlänga det exklusivitetsavtal som löper ut i maj 2015 vilket 

ger Nexam Chemical möjlighet att arbeta med andra samarbetspartners med avseende på nylon-66. 

• Exklusivitetsavtalet med Armacell förlängs efter försening i utvecklingsarbetet orsakad av Armacells strategiska val 

att gå över till återvunnen PET.  

• Det av Eurostar delfinansierade rPET-projektet startas med avsikt att, tillsammans med Armacell och The European 

Van Company, ta fram en produkt som kan hjälpa till att uppgradera PET och recycled PET för användning i bl.a 

sandwichkompositer för tillverkning av karosser. 

 

Finansiellt & Legalt: 

• Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 642 (1 707) kSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till  

-10 446 (-8 126) kSEK. 

• Balansomslutningen vid periodens slut var 84 880 (54 516) kSEK, varav likvida medel uppgick till  

62 543 (32 511) kSEK. 

• Kassaflödet under fjärde kvartalet uppgick till -8 961 (-7 172) kSEK. 

 

Viktiga händelser efter periodens slut 
• Ledning och nyckelpersoner i bolaget har tecknat totalt 700 000 teckningsoptioner. 

• Christian Svensson som har agerat CFO på konsultbasis sedan i augusti 2014 har anställts. 

• Två nya patent har beviljats. I USA för en ny process vid framställning av EBPA och i Europa för katalys av tvärbindare. 

 

Nyckeltal koncern 
  okt-dec okt-dec Helår Helår 

  2014 2013 2014 2013 

Nettoomsättning (kSEK) 642 1 707 1 602 2 547 

Rörelseresultat (kSEK) -10 859 -8 537 -35 497 -26 790 

Likvida medel (kSEK) 62 543 32 511 62 543 32 511 

Eget kapital (kSEK) 73 804 43 523 73 804 43 523 

Eget kapital per aktie före utspädning (SEK) 1,44 0,92 1,44 0,93 

Soliditet (%) 87,0 79,8 87,0 79,8 

Balansomslutning (kSEK) 84 880 54 516 84 880 54 516 

Kassalikviditet (%) 903,2 599,9 903,2 599,9 

          

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st) 51 138 904 47 015 419 51 138 904 47 015 419 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st) 51 740 703 47 364 575 51 740 703 47 364 575 

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,20 -0,17 -0,69 -0,56 

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,20 -0,17 -0,69 -0,56 

Aktiekurs på balansdagen (SEK)* 11,55 10,30 11,55 10,30 
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Ordförande Lennart Holm om året som gått 

Kortsiktig besvikelse men orubbat stark framtidstro 
Nexam Chemical inledde året positivt med att teckna två 
exklusivitetsavtal, med BASF och Armacell, som båda 
under året förväntades leda till bolagets första försäljning 
av kommersiella volymer. Det utvecklingsarbete och 
tester som gjorts inom ramen för dessa avtal har visat en 
hel del positiva resultat men också vissa bakslag. Vi har lärt 
oss oerhört mycket under året som gått, men måste också 
konstatera att kemi är en komplex vetenskap och att 
utvecklingsarbetet inte alltid går på i en rak linje. Vi har 
inte lyckats leverera på de förväntade kommersiella 
volymer som utlovats vilket naturligtvis är en besvikelse 
för oss.  
 
För att nå kommersiella leveranser i större skala så krävs 
att produkterna utvärderats och accepterats genom hela 
värdekedjan. Vi har fokuserat mycket av vår 
uppmärksamhet på att utveckla och lansera produkter för 
stora men relativt mogna marknader med långa 
värdekedjor, där ett antal intressenter skall utvärdera våra 
produkter och övertygas om värdet av dem. Vi har 
undervärderat den inneboende trögrörligheten som 
orsakas av medvetenheten om de potentiellt förödande 
konsekvenserna av ett felbeslut på materialsidan och 
kommer att ta lärdom av detta framåt.  
 
Med BASF enades vi om att inte förlänga exklusivitets-
avtalet, vilket på den positiva sidan ger oss möjlighet att 
inleda samarbete med andra aktörer som visat intresse 
för Nexam Chemicals tvärbindare för nylon-66. Arbetet 
med våra tvärbindare i nylon-66 avstannar definitivt inte 
och vi räknar med att under 2015 utvärdera material i 
komponenter till fordons- och elindustrin.  
 
Avseende Armacell har utvecklingsprojektet blivit 
försenat då Armacell tagit ett strategiskt beslut att övergå 
från ”ny-PET” till rPET (återvunnen grön PET) för 
tillverkning av PET-skum. Med rPET som råvara förändras 
dynamiken av såväl kemi som tillverkningsprocess vilket 
gör att delar av genomfört utvecklingsarbete, där våra 
tvärbindare ingår, måste göras om med försening som 
resultat. Vårt samarbete med Armacell både fortsätter 
och intensifieras då vi förlängde exklusivitetavtalet samt 
även påbörjade ett, av EUROSTAR delfinansierat, 
utvecklingsprojekt runt återvunnen PET.  
 
Trots att vi inte lyckats infria de förväntningar, som vi hade 
avseende försäljningen så har det hänt mycket positivt 
under året som gått. 

 
Vårt samarbete med en stor rörtillverkare har tagit 
avgörande steg framåt och under 2015 kommer fullskaliga 
tester genomföras hos kund med produkter där våra 
tvärbindare ingår. Intresset för och försäljningen av våra 
NEXIMID®-produkter till applikationer inom polyimider 
har vuxit under året. Polyimidsegmentet är ingen 
jättemarknad för bolaget i närtid men utgör en viktig 
indikation för att vår kemi fungerar och skapar värde hos 
kunden. Vi har lanserat två nya produkter, NEXAMITE® 
PBO och NEXIMID® MHT-R, där marknadsförings- och 
säljaktiviteter nu kommer att intensifieras. 
 
Under senare delen av året har grundarna och styrelsen, i 
ett gemensamt initiativ, beslutat genomföra en 
organisatorisk förstärkning av bolaget i syfte att nu ta ett 
tydligt steg in i kommersialiseringsfasen. Bolaget behövde 
bredda sin kompetensbas och skifta fokus från 
entreprenörskap och produktutveckling till kommersiell 
inriktning under ledning av en VD med lång erfarenhet av 
marknad och försäljning. De fyra grundarna har från 
årsskiftet gått in i en aktivt rådgivande roll till bolaget, 
samtidigt som en ny ledningsgrupp har tillträtt. Genom 
vår nya VD Anders Spetz har Nexam Chemical nu fått en 
erfaren ledare med stark kommersiell kompetens och 
drivkraft. På det sätt som Anders tagit sig an uppgiften 
redan under sin första månad på Nexam Chemical, ser jag 
med stor förhoppning fram emot bolagets utveckling 
under de kommande åren.  
 
För mig är Nexam Chemical fortsatt en oerhört spännande 
verksamhet med en unik potential. Rom byggdes inte på 
ett år, det tar tid att etablera nya teknikintensiva 
verksamheter på mogna marknader, men när det väl 
lyckats så sitter man i en oerhört stark sits. Vi går nu in i 
2015 med tillförsikt. Basen är en stark innovativ 
produktportfölj med medarbetare med hög kompetens 
inom kemi och processer, vilket behövs för att förstå 
marknadens behov. Fokus har flyttats mot marknaden där 
vi nu etablerar en mycket mer kundfokuserad 
organisation som har till uppgift att omsätta vår kunskap 
och våra existerande produkter till konkret värde för 
kunden. 

 

Lennart Holm 
Styrelsens ordförande
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VD Anders Spetz har ordet 

Affärsutveckling med kundfokus 
Det har varit några intensiva och inspirerande första 

veckor på Nexam Chemical. Som alltid när man möter en 

ny verksamhet och nya människor så är vissa saker som 

förväntat medan andra överraskar. Redan innan jag 

tillträdde var jag övertygad om relevansen i Nexam 

Chemicals teknologi, men nu är jag ytterligare stärkt och 

positivt överraskad över dess bredd och djup. Genom den 

teknologi som vårt R&D-team har utvecklat under de 

senaste åren, har vi etablerat en stark grund att bygga en 

uthållig verksamhet på. En annan av Nexam Chemicals 

styrkor som jag fått ta del av under min första tid, är den 

djupa kompetens och det stora kunnande som mina nya 

medarbetare besitter inom kemi och processer. Det finns 

en drivkraft och entusiasm i organisation där alla verkligen 

vill medverka till att skapa ett framgångsrikt bolag  

 

Trots att vi har denna fina bas som utgångspunkt så 

återstår det en hel del arbete att göra, speciellt behöver 

vi utveckla en väldefinierad och bemannad säljprocess. 

Det är inte förvånande att Nexam Chemicals försäljning 

inte nått upp till förväntningarna. Med fokus på 

säljprocessen och rätt bemanning på plats, vilket kommer 

att ta viss tid att etablera, så kommer vi att se 

förbättringar. Bolaget är nu inne i en kommersialiserings-

fas som kräver ett omfattande förändringsarbete med 

målet att vi fullt ut skall bli en affärsdriven verksamhet. 

 

Med min bakgrund inom plastindustrin kan jag tydligt se 

och förstå hur efterfrågan ser ut och vilken enorm 

potential plastmarknaden har. Den plastadditivmarknad 

som Nexam betjänar växer konstant och tillväxten 

beräknas till 5 % årligen fram till 2020. Detta drivs av den 

generella tillväxten av plastanvändningen i samhället 

samt av det faktum att miljö- och hållbarhetsfrågor står 

högt på agendan. Återvinning utgör en utomordentligt 

viktig och för Nexam Chemical positiv komponent. 

 

”….en affärsmodell som bygger på 

kundnärhet.” 

 Vår teknologi kan medverka till många relevanta lösningar 

på flera av de aktuella frågeställningarna. Nexam 

Chemicals teknologi är unik och öppnar upp nya delar av 

marknaden, utan behov av stora investeringar för 

kunderna, varför möjligheterna till tillväxt inom vårt 

område – egenskapsförbättringar hos plaster – är bety-

dande. 

 

För den vidare utvecklingen av bolaget ser jag framför mig 

en affärsmodell som bygger på kundnärhet. Att i sam-

arbete med kunden vidareutveckla applikationer där 

Nexam Chemicals teknologi tillför konkret kundvärde, 

vilket skapar möjligheter för tillväxt och lönsamhet för 

båda parter. 

 

Genom att allokera om resurser så räknar jag med att 

kunna öka fokus på marknadsföring och försäljning utan 

någon materiell kostnadsökning. Vi är i slutfasen av en 

rekrytering av en CMO som, tillsammans med mig, skall 

lägga allt fokus på marknad och kunder. Vidare förstärker 

vi organisationen genom att tillsvidareanställa Christian 

Svensson som CFO. Christian har på ett förtjänstfullt sätt 

sedan augusti 2014 arbetat i bolaget på konsultbasis. Han 

har de senaste sju åren drivit egen verksamhet med fokus 

på interimsuppdrag som CFO. Christian tillför med sin 

erfarenhet av finansiella processer och börsnoterade 

bolag en viktig kompetens för den fortsatta verk-

samhetsutvecklingen.  

 

Jag ser verkligen fram emot att accelerera kommer-

sialiseringen tillsammans med medarbetarna på Nexam 

Chemical  –  nu är det dags att göra affärer! 

 

Anders Spetz 

CEO 
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Detta är Nexam Chemical 
Nexam Chemical 

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som 

gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen 

produktionsteknik avsevärt förbättra egenskaper och 

prestanda i de flesta typer av plaster. Till de egenskaper 

som förbättras hör bland annat temperaturtålighet och 

livslängd. De egenskapsförbättringar man kan nå genom 

att använda Nexam Chemicals teknologi gör det möjligt 

att ersätta metaller och andra tyngre och dyrare material 

med plast inom en rad olika applikationer och 

tillämpningsområden. Bolaget grundades i juli 2009 efter 

en så kallad ”management buy-out” av ett 

tvärbindningsprojekt från Perstorpkoncernen. Perstorp 

hade då lagt ett antal år av utveckling på projektet, men 

beslutat att avveckla sitt engagemang inom området för 

att istället fokusera på aldehydbaserad kemi. Nexam 

Chemical har vid årsskiftet sjutton anställda i Sverige och 

åtta i Skottland. Huvudkontor och R&D finns i Lund, 

Sverige, medan produktionen sker i St. Andrews, 

Skottland, samt hos underleverantörer med tillgång till 

storskaliga produktionsresurser. 

 

 Pågående samarbeten och kundprojekt 

Sedan Nexam Chemicals teknologi introducerades 2009 

har ett antal utvecklingsprojekt och samarbeten inletts 

med en rad aktörer, varav flera är världs-ledande inom 

sina respektive nischer. Som exempel kan nämnas 

Armacell, IRPC, The European Van Company och Rolls-

Royce. Nexam Chemical arbetar för närvarande med fler 

än 20 av världens 100 största kemi- och materialbolag. 

 

Vision och mission 

Nexam Chemicals vision är att vara en erkänt 

världsledande aktör inom området egenskaps-

modifiering av plast och polymera material genom 

värmeaktiverad tvärbindning. 
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Ekonomi 
Omsättning och resultat 

Fjärde kvartalets omsättning uppgick till 642 (1 707) kSEK, 

där omsättningen 2013 påverkades starkt av fakturerade 

kvalificeringsvolymer till ett utvecklingsprojekt. Netto-

omsättningen för helåret uppgick till 1 602 (2 547) kSEK. 

Jämfört med 2013, då även Nexam St Andrews 

genomförde externa projekt, är omsättningen för 2014 

ett resultat av mer kontinuerliga leveranser av bolagets 

lanserade produkter. Övriga rörelseintäkter uppgick 

under kvartalet till 644 (387) kSEK och för helåret 840 

(2 910) kSEK. De övriga rörelseintäkterna avser bl.a. EU-

bidrag till utvecklingsprojekt, vilka under fjärde kvartalet 

uppgick till 95 (349) kSEK och för helåret till 401 (2 735) 

kSEK.  

 

Personalkostnaderna uppgick under kvartalet till -3 880    

(-3 878) kSEK och de övriga rörelsekostnader till -6 172      

(-3 494) kSEK. För helåret är personalkostnaderna -13 796 

(-12 923) kSEK och övriga rörelsekostnader -18 076              

(-13 734) kSEK. Kostnaderna för personal har ökat p.g.a. 

att antalet anställda ökat. Övriga rörelsekostnader har 

påverkats av ökade konsultkostnader vilket bl.a. avser 

rekrytering av ny ledning, kostnader för marknadsföring 

och nedlagda kostnader på det planerade listbytet samt 

konsultkostnader för vissa ledningsfunktioner. En 

majoritet av kostnadsökningen är av engångskaraktär. 

Resultatet för kvartalet påverkas även av en nedskrivning 

om 1 212 kSEK avseende tidigare förvärvade immateriella 

rättigheter. Kvartalets resultat före skatt uppgick till              

-10 446 (-8 126) kSEK och för helåret -35 053 (-26 508) 

kSEK. 

Personal och organisation 

För helåret har medelantalet ökat från 22 till 23 personer 

varav 15 (13) i Sverige och 8 (9) i Skottland.  

 

Investeringar 

Periodens investeringar uppgår till 0,6 miljoner kronor. 

Totalt under året har investeringar gjorts med ca 1,8 

miljoner kronor. Det innefattar bland annat satsningar på 

laboratorieutrustning, inventarier i samband med flytt till 

nya lokaler samt förbättringar på fastigheten i Skottland. 

 

Kassaflöde 

Periodens kassaflöde uppgick till -8 961 (-7 172) kSEK. Det 

är något högre än planerat och beror på ökade kostnader 

av engångskaraktär enligt ovan. För helåret blev 

kassaflödet 29 856 (25 227) kSEK, där kassaflödet för både 

2013 och 2014 påverkats positivt av kapitaltillskott genom 

nyemission om 64 689 kSEK respektive 53 820 kSEK. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten under 

perioden var -7 718 (-5 216) kSEK, varav rörelsekapitalets 

förändring var 893 (1 816) kSEK, främst drivet av ökade 

kortfristiga skulder under perioden.  

 

Finansiell ställning 

Soliditeten den 31 december 2014 uppgick till 87 (80) 

procent och det egna kapitalet 73 804 (43 523) kSEK. 

Likvida medel på balansdagen, den 31 december 2014, 

var 62 543 (32 511) kSEK. Bland de långfristiga skulderna 

finns ett räntebärande lån från Handelsbanken i Skottland 

avseende verksamheten i Nexam St. Andrews Ltd.  
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Finansiella rapporter 
Resultaträkning koncernen         

  okt-dec okt-dec Helår Helår 

(kSEK) 2014 2013 2014 2013 

Omsättning 642 1 707 1 602 2 547 

Övriga rörelseintäkter 644 387 840 2 910 

Råvaror och förnödenheter -158 -2 404 -1 911 -3 020 

Personalkostnader -3 880 -3 878 -13 796 -12 923 

Övriga rörelsekostnader -6 172 -3 494 -18 076 -13 734 

Av- och nedskrivningar -1 935 -855 -4 156 -2 570 

Rörelseresultat -10 859 -8 537 -35 497 -26 790 

Finansnetto 413 411 444 282 

Resultat före skatt -10 446 -8 126 -35 053 -26 508 

Skatt på årets resultat 1 -5 1 -5 

Periodens resultat -10 445 -8 131 -35 052 -26 513 

 
     

Balansräkning koncernen         

      31 dec 31 dec 

(kSEK)     2014 2013 

Tillgångar         

Anläggningstillgångar       

Immateriella tillgångar     2 200 3 572 

Materiella tillgångar     12 564 12 367 

Finansiella tillgångar     5 5 

Summa anläggningstillgångar   14 769 15 944 

Omsättningstillgångar         

Varulager     4 637 2 824 

Övriga omsättningstillgångar     2 931 3 237 

Kassa och bank     62 543 32 511 

Summa omsättningstillgångar     70 111 38 572 

Summa tillgångar     84 880 54 516 

      

Eget kapital och skulder         

Eget kapital     73 804 43 523 

Skulder         

Långfristiga skulder     3 827 5 034 

Kortfristiga skulder     7 249 5 959 

Summa skulder     11 076 10 993 

Summa eget kapital och skulder     84 880 54 516 
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Förändringar i eget kapital         

  okt-dec okt-dec Helår Helår 

(kSEK) 2014 2013 2014 2013 

Eget kapital vid periodens ingång 84 097 51 174 43 523 15 676 

Nyemissioner och teckningsrätter - - 67 500 53 820 

Emissionskostnader - - -2 811 - 

Apportemission - - - 13 737 

Kostnad för apportemission - - - -13 687 

Periodens resultat -10 445 -8 131 -35 052 -26 513 

Omräkningsdifferens 152 480 644 490 

Eget kapital vid periodens utgång 73 804 43 523 73 804 43 523 

 
     

Kassaflödesanalys koncernen         

  okt-dec okt-dec Helår Helår 

(kSEK) 2014 2013 2014 2013 

Kassaflöde från den löpande verksamheten         

före förändringar av rörelsekapital -8 611 -7 032 -31 019 -23 572 

Förändringar i rörelsekapital 893 1 816 -472 -1 198 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 718 -5 216 -31 491 -24 770 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -579 -1 368 -1 779 -2 933 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -664 -588 63 126 52 930 

Periodens kassaflöde -8 961 -7 172 29 856 25 227 

Likvida medel vid periodens ingång 71 388 39 640 32 511 7 265 

Omräkningsdifferens i likvida medel 116 43 175 19 

Likvida medel vid periodens utgång 62 543 32 511 62 543 32 511 

 
 

Resultaträkning moderbolaget          Balansräkning moderbolaget     

  
okt-
dec 

okt-
dec Helår Helår    31 dec 31 dec 

(kSEK) 2014 2013 2014 2013  (kSEK) 2014 2013 

Rörelsens intäkter 1 706 1 483 6 033 4 776  Tillgångar     

Personalkostnader -671 -890 -2 534 -2 198  Anläggningstillgångar    

Övriga rörelsekostnader -2 611 -1 042 -6 262 -2 561  Finansiella anläggningstillgångar 243 990 243 990 

Rörelseresultat -1 576 -449 -2 763 17  Summa anläggningstillgångar 243 990 243 990 

Finansnetto 413 -2 627 -2  Omsättningstillgångar     

Resultat före skatt -1 163 -451 -2 136 15  Övriga kortfristiga fordringar 42 197 698 

Skatt på årets resultat 1 -5 1 -5  Kassa och bank 22 462 1 314 

Periodens resultat -1 162 -456 -2 135 10  Summa omsättningstillgångar 64 659 2 012 

      Summa tillgångar 308 649 246 002 

          

Lund, den 25 februari 2015      Eget kapital och skulder     

Styrelsen      Summa eget kapital 306 604 244 050 

      Skulder     

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av   Kortfristiga skulder 2 045 1 952 

bolagets revisor.  Summa skulder 2 045 1 952 

      Summa eget kapital och skulder 308 649 246 002 

 
 

  



 

Nexam Chemical Holding AB (publ) – Bokslutskommuniké 2014 9 

Aktiekapital, aktien och ägarförhållanden
Bolagets aktiekapital uppgår till 995 769,23 kronor 

fördelat på 51 780 000 utestående aktier. Bolaget har 

endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till 

utdelning. Aktien i Nexam Chemical Holding AB noterades 

på NASDAQ Stockholm First North den 23 april 2013. 

Under fjärde kvartalet 2014 har ca 25,9 miljoner aktier 

omsatts, motsvarande nära hälften av det totala antalet 

utestående aktier. Den genomsnittliga kursen under 

perioden var 15,95 kronor per aktie.  

 

Incitamentsprogram 

Bolagets dotterbolag Nexam Chemical AB har gett ut 7 

280 teckningsoptioner till personalen fördelat på tre 

optionsprogram med lösen 2016, 2017 och 2018. 

Optionerna utgavs till marknadsmässiga villkor. Varje 

option berättigar till teckning av en aktie i dotterbolaget 

Nexam Chemical AB. Bolaget har ingått avtal med 

optionsinnehavarna om en rätt för Nexam Chemical 

Holding AB att förvärva eventuellt tecknade aktier i 

dotterbolaget mot betalning i form av 182,5034 

nyemitterade aktier i Nexam Chemical Holding AB för 

varje nyemitterad aktie i dotterbolaget. Om samtliga 

teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier i 

dotterbolaget kommer Nexam Chemical Holding AB att ge 

ut totalt 1 328 625 aktier som betalning. De nyemitterade  

 

aktierna skulle motsvara ca 2,5 % av aktiekapitalet vid 

nuvarande antal utestående aktier.  

 

I enlighet med årsstämmans beslut den 14 maj 2014 har 

Nexam Chemical i september 2014 vederlagsfritt utgett 

1 083 849 teckningsoptioner till dotterbolaget Nexam 

Chemical AB. Dotterbolaget har rätt att vidare överlåta 

optionerna till ledande befattningshavare och 

nyckelpersoner i Nexam Chemical-koncernen mot en 

marknadsmässig ersättning. Varje teckningsoption 

berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Nexam 

Chemical Holding AB till ett lösenpris som under 

september 2014 beräknats till 35,20 per aktie. Om alla 

1 083 849 teckningsoptioner utnyttjas kommer det 

motsvara ca 2,0 % av aktiekapitalet vid nuvarande antal 

utestående aktier. 

 

Under januari 2015 har ledande befattningshavare och 

nyckelpersoner tecknat totalt 700 000 teckningsoptioner 

till ett marknadsvärde av 0,20 kronor per teckningsoption 

beräknat enligt ”Black Scholes”-formeln. 

 

Aktieägarförteckning 

Antalet aktieägare per den sista december var 8 936, en 

ökning med cirka 2 900 ägare sedan årets början. 

 

Aktieägare1 Aktier Andel 

UBS AG för kunds räkning 4 357 377 8,4 % 

Försäkringsbolaget, Avanza Pension 4 098 922 7,9 % 

Lennart Holm, via bolag 2 091 596 4,0 % 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 996 302 3,9 % 

Per Palmqvist Morin, via bolag, privat och familj 1 570 569 3,0 % 

Jan-Erik Rosenberg, privat och via bolag 1 548 866 3,0 % 

SIX SIS AG 1 548 555 3,0 % 

Richard Tooby, privat och via bolag 1 504 266 2,9 % 

AMF Aktiefond Småbolag 1 500 986 2,9 % 

Daniel Röme, via bolag 1 500 237 2,9 % 

Övriga aktieägare (ca 8 900 st) 30 062 324 58,1 % 

Totalt 51 780 000 100,0 % 
1 Källa: Aktiebok förd av Euroclear samt information känd av bolaget per den 31 december 2014 
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Koncernstruktur och kompletterande information 
Nexam Chemical Holding AB är ett svenskt publikt aktiebolag med 

organisationsnummer 556919-9432. Koncernen består av moderbolaget Nexam 

Chemical Holding AB (publ), det helägda dotterbolaget Nexam Chemical AB (org. 

nr 556784-6711), och Nexam Chemical ABs dotterbolag i Skottland, Nexam St. 

Andrews Ltd. (org. nr SC410830). 

 

Redovisningsprinciper 
Vid upprättandet av årsredovisning och koncern-

redovisning för 2012 tillämpade koncernen för första 

gången BFNAR 2012:1 (K3). Övergången till K3 föranledde 

vissa ändringar i resultaträkningen. Moderbolaget 

tillämpade inte några frivilliga undantag från retroaktiv 

tillämpning av K3, utan omräkning gjordes med full 

retroaktivitet. Tillämpade redovisningsprinciper är 

oförändrade mot dem som användes i 2013 års 

årsredovisning. För ytterligare information hänvisas till 

koncernens årsredovisning 2013.  

 

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Koncernens verksamhet påverkas av ett antal faktorer, 

vilka kan innebära en risk för koncernens verksamhet och 

resultat. För bolagets risker och osäkerhetsfaktorer 

hänvisas till bolagsbeskrivningen på Nexam Chemicals 

hemsida samt årsredovisningen för 2013. 

 

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.  
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Årsstämma 2015 
Nexam Chemicals årsstämma kommer att hållas tisdagen 

den 12 maj 2015 kl. 15.00 i Hörsalen på Medicon Village, 

Scheelevägen 2 i Lund. 

 

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid 

årsstämman, om begäran har kommit till styrelsen senast 

den 24 mars 2015. Styrelsen kan kontaktas per e-post på 

adress: styrelsen@nexamchemical.com eller med vanlig 

post på adress:  

 

Nexam Chemical Holding AB 

Att: Styrelsen 

Scheelevägen 19 

223 63  LUND.  

 

 

 

 

Valberedningen består av följande personer: 

Carl Hegelund, ordförande i valberedningen och utsedd av 

Per Palmqvist Morin; Per Samuelson, utsedd av Michael 

Karlsson, samt av styrelsens ordförande Lennart Holm. 

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen 

kan vända sig till valberedningen per e-post på adress:  

valberedning@nexamchemical.com, eller med vanlig post 

på adress:  

 

Nexam Chemical Holding AB 

Att: Valberedningen 

Scheelevägen 19 

223 63  LUND. 

 

För att valberedningen skall kunna behandla inkomna 

förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara 

valberedningen tillhanda senast den 28 februari 2015. 

 
 

Finansiell kalender 
2015-04-20 Delårsrapport januari-mars 2015 
2015-05-12 Årsstämma 
2015-08-20 Delårsrapport januari-juni 2015 
2015-11-12 Delårsrapport januari-september 2015 
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015 

 
Delårsrapporterna finns tillgängliga på www.nexamchemical.com. Årsredovisning för 2014 kommer att finnas tillgänglig på 
Nexam Chemicals webbsida under vecka 17/2015. 
 
 

Frågor kring rapporten besvaras av: 

Anders Spetz, VD 
Tel: +46-(0)703 47 97 00 
E-post: anders.spetz@nexamchemical.com 
 

Lennart Holm, Styrelseordförande 
Tel: +46-(0)706 30 85 62 
E-post: lennart.holm@nexamchemical.com 

  

http://www.nexamchemical.com/
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Kontakt & Medier 
Bolaget 
Nexam Chemical Holding AB (publ) 
Scheelevägen 19 
223 63  LUND 
Tel. 0703-47 97 00 
www.nexamchemical.com 
 
Certified Adviser 
Remium Nordic AB 
Kungsgatan 12-14 
111 35 STOCKHOLM 
Tel. 08-454 32 00 
www.remium.com 

Kontoförande institut 
Euroclear Sweden AB 
Box 7822 
103 97 STOCKHOLM 
Tel. 08-402 90 00 
www.euroclear.nu 
 
Revisor 
Magnus Willfors 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
Box 4009 
203 11 MALMÖ 
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