
 

 

Nexam Chemical Holding AB (publ) 
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015 
 

Ytterligare avtal inom PET-skum 
 

Fjärde kvartalet i korthet 
Operativt: 

• Armacells exklusivitet avseende PET-skum upphör, men samarbetet fortsätter med en gemensam ambition att 

teckna ett leveransavtal. 

• Ytterligare avtal tecknas för utvecklingssamarbete av högpresterande PET-skum med DIAB med ömsesidig 

målsättning om ett långsiktigt leveransavtal. 

• Erhåller order på cirka 1,5 miljoner kronor från en av världens största rörtillverkare. 

• Industriell order erhålls för NEXIMID® avsedd för elektronikindustrin med månatliga leveranser. Baserat på prognos 

från kunden bedöms ordervärdet för 2016 uppgå till 1,5 miljoner kronor. 

 

Finansiellt: 

• Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 2 513 (642) kSEK och för helåret 7 842 (1 602) kSEK. 

Rörelseförlusten för kvartalet har halverats jämfört med motsvarande period förra året, -4 923 (-10 859) kSEK. För 

helåret har rörelseresultatet förbättrats med 33 %. 

• Jämfört med årets början var balansomslutningen vid periodens slut 58 674 (84 973) kSEK, varav likvida medel 

uppgick till 36 305 (62 543) kSEK. 

• Kassaflödet för det fjärde kvartalet uppgick till -2 902 (-8 961) kSEK. 

 

Nyckeltal koncern 
    okt-dec okt-dec Helår Helår 
    2015 2014 2015 2014 

Nettoomsättning (kSEK)   2 513 642 7 842 1 602 

Rörelseresultat (kSEK)   -4 923 -10 859 -23 809 -35 497 

Likvida medel (kSEK)   36 305 62 543 36 305 62 543 

Kassaflöde (kSEK)   -2 902 -8 961 -26 262 29 856 

Eget kapital (kSEK)   50 847 73 804 50 847 73 804 

Eget kapital per aktie före utspädning (SEK)   0,98 1,44 0,98 1,44 

Soliditet (%)   86,7 86,9 86,7 86,9 

Balansomslutning (kSEK)   58 674 84 973 58 674 84 973 

Kassalikviditet (%)   851,0 893,0 851,0 893,0 

            

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)   51 780 000 51 138 904 51 780 000 51 138 904 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st)   52 990 938 51 740 703 52 496 576 51 740 703 

Resultat per aktie före utspädning (SEK)   -0,10 -0,20 -0,46 -0,69 

Resultat per aktie efter utspädning (SEK)   -0,10 -0,20 -0,46 -0,69 

Aktiekurs på balansdagen (SEK)   12,50 11,55 12,50 11,55 
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VD Anders Spetz har ordet 

Ett intensivt år som lagt grunden till kommersiell 
framgång i Nexam Chemical 

 

När jag ser tillbaka på 2015 och summerar vad vi 

tillsammans åstadkommit under året och de möjligheter 

vi banat väg för, kan jag inte annat än känna tillförsikt inför 

framtiden. När jag, tillsammans med den nya ledningen 

för Nexam Chemical, tog över i början av 2015 var 

startpunkten en stark produktportfölj, utvecklad av en 

kompetent men forskningsdriven verksamhet. Vårt 

tydliga uppdrag framåt var – kommersialisera! 

 

Med kommersialisering som ledord har vi under det 

gångna året:  

 Etablerat en ny fokuserad kommersialiserings-strategi 

 Koncentrerat våra resurser på tre prioriterade 

fokusområden, rör av polyeten, skum av polyester 

samt högprestandaplaster; 

 Nått ”proof-of-concept” tillsammans med kunderna i 

deras egna testmiljöer och detta inom samtliga tre 

fokusområden; 

 Gått från att vara forskningsdrivna till en 

marknadsorienterad organisation som samarbetar i 

nära relation med kunderna; 

 Erhållit kommersiella orders av industriell skala i två av 

våra tre fokusområden; 

 Startat upp ett flertal kundstyrda långtidstester med 

goda interimistiska resultat, några går mot 

slutrapportering under första halvåret 2016. 

 Genomfört ett besparingsprogram på 10 MSEK, cirka 

30 % av vår kostnadsmassa, för att frigöra resurser till 

en marknadsexpansion;  

 Tecknat avtal om marknadssamarbete med Evonik 

avseende polyimider inom högprestandaplaster; 

 Säkrat ytterligare avtal med kund inom PET-skums 

tillverkning.  

 

Under året har våra accelererade kundkontakter och 

samarbeten resulterat i en markant ökad kunskap om 

NEXAMITE®- och NEXIMID®-produkternas värde inom 

plastindustrin. Den totala plastmarknaden är gigantisk 

och potentialen är stor för våra produkter inom ett antal 

applikationsområden. Samtidigt är det viktigt att inse det  

  

faktum att ledtiderna är långa när en ny teknologi skall 

introduceras. Ledtider är en följd av behoven av 

valideringstester, certifieringar, begränsningar i 

produktionskapacitet för att genomföra fullskaletester 

och marknadslanseringar m.m. Att vi gjort vissa 

genombrott på marknaden under året stärker vår 

övertygelse att vi genom uthålligt arbete kommer att få 

allt fler kunder att kommersiellt lansera och skala upp 

försäljning av produkter som innehåller Nexam Chemicals 

teknologi. 

 

Våra fokusområden 

Rör av polyeten 

Detta område är det volymmässigt största och vi fick 

under fjärde kvartalet ytterligare en bekräftelse på att vår 

produkt är konkurrenskraftig då vi fick en beställning från 

en av världens största rörtillverkare. Vi har under andra 

halvåret breddat våra kontakter till ett 10-tal aktörer inom 

detta område och nödvändiga långtidstester pågår i flera 

världsdelar. NEXAMITE-teknologin möjliggör såväl en 

produktionseffektivisering som en förbättrad prestanda 

hos färdiga rör.   

 

Skum av polyestrar, bl.a. PET 

Fokusområdet skum av polyestrar är det enda av våra tre 

prioriterade applikationsområden där vi ännu saknar en 

signifikant kommersiell order. Däremot har vi erhållit ett 

starkt och bekräftat ”proof-of-concept”. Genom att 

applicera våra produkter har Armacell visat i sina 

utvärderingar att man kan åstadkomma stora 

egenskapsförbättringar i PET-skum. Detta skapar 

nödvändiga förutsättningar för att lansera en helt ny 

generation av PET-skum på marknaden. Vi valde att 

avsluta den exklusivitet Armacell haft avseende PET skum, 

då utvecklingen hos Armacell av olika anledningar tagit 

längre tid än förutspått. Därför uppfylldes inte 

kontrakterade minimivolymer under 2015. De positiva 

uppnådda resultaten innebär dock att Armacell önskar 

fortsätta samarbetet och vi har därför en gemensam 

ambition att teckna ett framåtriktat leveransavtal.  
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I och med det avslutade exklusivitetsavtalet har vi fått 

möjlighet att initiera diskussioner med andra PET-

skumstillverkare. Detta har till dags dato resulterat i ett 

samarbetsavtal med DIAB, en av världens fem största 

tillverkare av högprestandaskum. Tillsammans har vi nu 

inlett ett gemensamt utvecklingssamarbete. Marknaden 

för PET-skum är starkt koncentrerad och cirka 80 % av 

marknaden täcks av de fem största tillverkarna. För 

Nexam är detta en stor fördel då det ger oss goda 

förutsättningar att snabbt bearbeta en stor del av 

marknaden. 

 

PET marknaden är i stark tillväxt och tar marknadsandelar 

från andra material. PET uppvisar i många applikationer 

starka konkurrensfördelar, inte minst utifrån pris- och 

miljöaspekter. Genom att applicera NEXAMITE®-teknologi 

kan man förbättra egenskaperna hos PET till en nivå där 

dess prestanda är lika eller bättre än andra, väsentligt 

dyrare, material. Vi förväntar oss att få se en ny 

generation PET-skum växa fram på marknaden. 

Nuvarande produktionskapacitet hos PET-

skumstillverkarna kommer inte att räcka till för att täcka 

den ökade efterfrågan. Denna utveckling är mycket positiv 

för Nexam Chemical. På kort sikt leder detta till längre 

ledtider för introduktionen av våra produkter, då 

kunderna behöver utnyttja existerande produktions-

kapacitet fullt ut för att klara sina leveransåtaganden. 

 

Högprestanda plaster 

Försäljningen av NEXIMID® avsedd för elektronikindustrin 

rullar på helt enligt prognos. Även om vi inte har 

kommunicerat några nya order så pågår ett kontinuerligt 

arbete tillsammans med kunder inom elektronik och 

kompositbranschen i syfte att etablera ytterligare 

applikationer. Högprestandaplaster är dock inte 

begränsade till dessa användningsområden utan 

fokusområdet har potential att växa i ett antal andra 

applikationer. Gemensamt för högprestanda plaster är att 

volymerna för varje enskild applikation är relativt små och 

utvecklingscyklerna längre och mer resurskrävande. 

 

”...vår målsättning är att leverera till 
fem kunder inom minst ett av våra 
fokusområden…” 

 Försäljning 

Försäljningen för fjärde kvartalet är lägre än föregående 

kvartal, pga. den kundspecifika order som levererades till 

ett läkemedelsbolag under tredje kvartalet. Justerat för 

denna extra ordinära försäljning så har försäljningen av 

nyckelprodukter riktade mot våra tre strategiska 

fokusområden ökat för fjärde kvartalet i rad. Den 

produktförsäljning som skett avser produkter till 

rörtillverkare och aktörer inom högprestandaplaster. 

 

Marknad 

Plastbranschen fortsätter sin kontinuerliga tillväxt och 

användningen av plastmaterial ökar stadigt för varje år 

som går. Nya användningsområden tillkommer i takt med 

att plasters egenskaper förbättras. Plast är ett flexibelt 

och kostnadseffektivt material. 

 

Utvecklingen på marknaden påverkas naturligtvis starkt 

av miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi talar då inte enbart om 

återvinning, utan även om tillkommande krav som ställs 

av myndigheter. Dessa kräver i ökande utsträckning att 

försiktighetsprincipen skall implementeras, dvs. om det 

finns ett miljömässigt bättre alternativ än det som 

används idag så skall användaren byta till det mer 

miljövänliga alternativet. Utvecklingen gynnar Nexam 

Chemical då vår teknologi förbättrar egenskaperna hos 

dagens material vilket innebär att man behöver använda 

mindre plast för en given tillämpning. Vår teknologi kan 

också förbättra egenskaperna hos förnyelsebara material 

så att de prestandamässigt kan konkurrera med 

fossilbaserade plaster. Vi ser också att det finns 

förutsättningar för att med hjälp av Nexam Chemicals 

produkter möjliggöra användning av plast istället för 

miljömässigt sämre material. Vi får idag många 

förfrågningar från olika forum i världen där man vill se vår 

medverkan vid diskussioner runt framtidens material och 

marknader. Vår teknologi har också uppmärksammats av 

media under året. 

 

Strategi 

Under det senaste året har vi genomfört fler 

fullskaletester ute hos kunder än någonsin tidigare. Detta 

har gett oss värdefull kunskap och nya insikter i hur 

Nexam Chemicals kemi skall appliceras för att få ut bästa 

möjliga effekt till lägsta möjliga kostnad för kund. Det har 

blivit alltmer uppenbart att vi genom att kunna erbjuda  
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leverans i form av en så kallade ”masterbatch (MB)” 

underlättar för kunderna att applicera våra lösningar. 

”Masterbatch” är en liten plastvolym med högt innehåll 

av ett i förväg iblandat och homogeniserat Nexam 

Chemical additiv, som kan tillsättas i kundens 

produktionsprocess på ett enkelt och kostnadseffektivt 

sätt. Vi avser därför att för många applikationer framåt 

leverera MB till kunderna. Detta innebär att vi kan räkna 

med en enklare och snabbare introduktionsfas hos nya 

kunder samtidigt som vi skapar möjligheter till en 

merförsäljning. Nexam Chemical har nu initierat en 

utvärdering av strategisk betydelse om vi i framtiden skall 

outsourca eller själva tillverka MB och om detta är 

lösningen, var och hur detta ska ske.  

 

 Nu har vi tagit klivet in i 2016 där vår målsättning är att 

leverera till fem kunder inom minst ett av våra 

fokusområden. När vi har lyckats går vi vidare med att 

introducera ett nytt fokusområde. Vi har ett par riktigt 

starka kandidater! 

 

Anders Spetz, VD 
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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. 

Huvudkontor och laboratoriet för utveckling av 

plastapplikationer finns i Lund, Sverige. Ny utveckling och 

formuleringsutvärdering sker i kemi laboratoriet i St 

Andrews, Skottland där även pilotskalig produktion sker. 

Storskalig produktion sker i samarbete med stora 

kontraktstillverkare. 

 Pågående samarbeten och kundprojekt 

Sedan Nexam Chemicals teknologi introducerades 2009 

har ett antal utvecklingsprojekt och samarbeten inletts 

med en rad aktörer, varav flera är världsledande inom sina 

respektive nischer. Som exempel kan nämnas Armacell, 

IRPC, The European Van Company och Rolls-Royce. 

Nexam Chemical arbetar med flera av de största kemi- 

och materialbolagen i världen. 

 

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 

Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 2 513 (642) 

och för helåret 7 842 (1 602) kSEK. Försäljning av 

produkter inom vår strategiska fokus ökade för fjärde 

kvartalet i rad. Övriga rörelseintäkter uppgick under 

kvartalet till 791 (644) kSEK, vilka till största delen är 

kopplade till bidrag från Vinnova/Eurostar.  

 

Personalkostnaderna var under fjärde kvartalet, -3 142     

(-3 880) kSEK och de övriga rörelsekostnaderna var för 

kvartalet -2 736 (-6 172) kSEK. Besparingsprogrammet är 

i stort sett genomfört och kostnadsminskningarna om 10 

MSEK jämfört med 2014 kommer, 12 månader rullande, 

vara effektuerade i mars/april 2016. Kvartalets resultat 

före skatt uppgick till -4 969 (-10 446) kSEK och för helåret 

-23 709 (-35 052) kSEK. 

 

Personal och organisation 

Jämfört med föregående år har medelantalet anställda för 

helåret minskat till 18 (23) varav 12 (15) i Sverige och 6 (8) 

i Skottland. Antal anställda vid årets utgång var 14, vilket 

är en minskning med elva anställda jämfört med utgången 

av förra året. 

 

 

Investeringar 

Under fjärde kvartalet gjordes inga investeringar 

anläggningstillgångar jämfört med motsvarande period 

2014 då de uppgick till 579 kSEK. 

 

Kassaflöde 

Periodens kassaflöde uppgick till -2 902 (-8 961) kSEK. Det 

negativa kassaflödet är till största delen kopplade till 

ökade kundfordringar samt till det negativa 

rörelseresultatet. Kassaflödet från den löpande 

verksamheten under perioden var -2 936 (-7 718) kSEK, 

varav rörelsekapitalets förändring var 1 374 (893) kSEK. 

 

Finansiell ställning 

Jämfört med årets början uppgick soliditeten den 31 

december 2015 till 87 (87) procent och det egna kapitalet 

till 50 847 (73 804) kSEK. Likvida medel på balansdagen 

var 36 305 (62 543) kSEK jämfört med årets början. 

Styrelsen utvärderar kontinuerligt bolagets framtida 

kapitalbehov. 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 i sammandrag 
 

Resultaträkning koncernen           

    okt-dec okt-dec Helår Helår 

(kSEK)   2015 2014 2015 2014 

Omsättning   2 513 642 7 842 1 602 

Övriga rörelseintäkter   791 644 3 492 840 

Råvaror och förnödenheter   -1 751 -158 -4 329 -1 911 

Personalkostnader   -3 142 -3 880 -15 510 -13 796 

Övriga rörelsekostnader   -2 736 -6 172 -12 797 -18 076 

Av- och nedskrivningar   -598 -1 935 -2 507 -4 156 

Rörelseresultat   -4 923 -10 859 -23 809 -35 497 

Finansnetto   -46 413 61 444 

Resultat före skatt   -4 969 -10 446 -23 748 -35 053 

Skatt på årets resultat   6 1 39 1 

Periodens resultat   -4 963 -10 445 -23 709 -35 052 

 
      

Balansräkning koncernen           

        31 dec 31 dec 

(kSEK)       2015 2014 

Tillgångar           

Anläggningstillgångar       

Immateriella tillgångar       2 054 2 200 

Materiella tillgångar       10 648 12 564 

Finansiella tillgångar       188 5 

Summa anläggningstillgångar    12 890 14 769 

Omsättningstillgångar           

Varulager       5 734 4 637 

Övriga omsättningstillgångar       3 745 3 024 

Kassa och bank       36 305 62 543 

Summa omsättningstillgångar       45 784 70 204 

Summa tillgångar       58 674 84 973 

       

Eget kapital och skulder           

Eget kapital       50 847 73 804 

Skulder           

Avsättningar       179 - 

Långfristiga skulder       2 942 3 827 

Kortfristiga skulder       4 706 7 342 

Summa skulder       7 827 11 169 

Summa eget kapital och skulder       58 674 84 973 
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Förändringar i eget kapital           

    okt-dec okt-dec Helår Helår 

(kSEK)   2015 2014 2015 2014 

Eget kapital vid periodens ingång   55 973 84 097 73 804 43 523 

Nyemissioner och teckningsrätter   - - 631 67 500 

Emissionskostnader   - - - -2 811 

Periodens resultat   -4 963 -10 445 -23 709 -35 052 

Omräkningsdifferens   -163 152 121 644 

Eget kapital vid periodens utgång   50 847 73 804 50 847 73 804 

 
      

Kassaflödesanalys koncernen           

    okt-dec okt-dec Helår Helår 

(kSEK)   2015 2014 2015 2014 

Kassaflöde från den löpande verksamheten           

före förändringar av rörelsekapital   -4 310 -8 611 -20 997 -31 019 

Förändringar i rörelsekapital   1 374 893 -4 058 -472 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -2 936 -7 718 -25 055 -31 491 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   182 -579 -616 -1 779 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -148 -664 -591 63 126 

Periodens kassaflöde   -2 902 -8 961 -26 262 29 856 

Likvida medel vid periodens ingång   39 300 71 388 62 543 32 511 

Omräkningsdifferens i likvida medel   -93 116 24 175 

Likvida medel vid periodens utgång   36 305 62 543 36 305 62 543 

 
 

Resultaträkning moderbolaget        Balansräkning moderbolaget     

  okt-dec okt-dec Helår Helår    31 dec 31 dec 

(kSEK) 2015 2014 2015 2014  (kSEK) 2015 2014 

Rörelsens intäkter 945 1 706 5 877 6 033  Tillgångar     

Personalkostnader -1 043 -671 -5 823 -2 534  Anläggningstillgångar    

Övriga rörelsekostnader -768 -2 611 -3 044 -6 262  Finansiella anläggningstillgångar 254 673 243 990 

Rörelseresultat -866 -1 576 -2 990 -2 763  Summa anläggningstillgångar 254 673 243 990 

Finansnetto 104 413 656 627  Omsättningstillgångar     

Resultat före skatt -762 -1 163 -2 334 -2 136  Övriga kortfristiga fordringar 20 711 42 197 

Skatt på årets resultat 6 1 39 1  Kassa och bank 30 721 22 462 

Periodens resultat -756 -1 162 -2 295 -2 135  Summa omsättningstillgångar 51 432 64 659 

      Summa tillgångar 306 105 308 649 

          

Lund 18 februari 2016     Eget kapital och skulder     

Styrelsen      Summa eget kapital 304 309 306 604 

   Skulder     

Denna rapport har inte varit föremål      Avsättningar 179 - 

för granskning av bolagets revisor.    Kortfristiga skulder 1 617 2 045 

      Summa skulder 1 796 2 045 

      Summa eget kapital och skulder 306 105 308 649 
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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 2015 har ca 9,4 miljoner aktier omsatts och den genomsnittliga kursen under 

perioden var 11,29 kronor per aktie. 

 

Incitamentsprogram 

Bolaget har fem pågående incitamentsprogram om totalt 2 674 625 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 

utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer den totala utspädningseffekten att uppgå till cirka 4,9 %. Avseende de tre 

första incitamentsprogrammen (2009/2016, 2010/2017, 2012/2018), har dotterbolaget Nexam Chemical AB gett ut totalt 

7 280 teckningsoptioner, där varje option berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i dotterbolaget. Nexam Chemical 

Holding AB (publ) har ingått avtal med optionsinnehavarna om en rätt för Bolaget att förvärva varje eventuellt tecknad aktie 

i dotterbolaget mot betalning i form av 182,5034 nyemitterade aktier i Nexam Chemical Holding AB (publ). I tabellen nedan 

är optionspris, lösenpris och antal utestående optioner för dessa tre incitamentsprogram omräknade i enlighet med detta 

avtal. 

 

För mer information om och fullständiga villkor beträffande incitamentsprogram 2014/2017 och 2015/2018 hänvisas till 

besluten på årsstämman 2014 och 2015. 

 

Tilldelningsdatum Optionspris 
Tidigaste 

inlösendag Slutförfallodag Lösenpris 
Utestående optioner 

 30 juni 2015 
Utspädning vid  

fullteckning 

2009-12-11 0,20 2016-09-15 2016-12-15 5,48 372 307 0,7 % 

2010-12-20 0,20 2017-09-15 2017-12-15 5,48 419 758 0,8 % 

2012-11-01 0,11 2018-10-01 2018-12-31 10,96 536 560 1,0 % 

2014-10-31 0,20 2017-09-25 2017-10-09 35,20 700 000 1,3 % 

2015-06-17 0,76 2018-09-03 2018-09-17 13,00 646 000 1,2 % 

          2 674 625 4,9 % 

 

Aktieägarförteckning 

Antalet aktieägare per den 31 december 2015 var 8 531, en minskning med 328 ägare under fjärde kvartalet. 

Aktieägare1 Aktier Andel 

Försäkringsbolaget, Avanza Pension 5 914 142 11,4% 

Lennart Holm, privat och via bolag 2 101 596 4,1% 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 000 713 3,9% 

SIX SIS AG 1 590 101 3,1% 

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

JP Morgan Bank 1 277 050 2,5% 

Michael Karlsson 947 942 1,8% 

Björn Parkander 912 517 1,8% 

UBS AG för kunds räkning 875 044 1,7% 

Jan-Erik Rosenberg 750 656 1,4% 

Övriga aktieägare (ca 8 500 st) 33 910 002 65,5% 

Totalt 51 780 000 100,0% 
1 Nexam Chemicals tio största ägare enligt aktiebok förd av Euroclear. I aktieägarlistan ingår för insynsregistrerade personer det totala insynsregistrerade innehavet, d.v.s. 
innehav som finns privat, via bolag eller inom familjen. För personer vars insyn avregistrerades i juli 2015, beaktas i aktieägarlistan endast varje enskilt registrerat innehav i 
aktieboken. 

 



 

Nexam Chemical Holding AB (publ) – Bokslutskommuniké 2015 10 

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 2014 års 

årsredovisning. För ytterligare information hänvisas till 

koncernens årsredovisning 2014.  Vid upprättande av 

delårsrapporter tillämpas BFNAR 2007:1.

 

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 2014. 

 

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.  

 

Finansiell kalender  
2016-05-13 Delårsrapport januari-mars 2016 
2016-05-13 Årsstämma 
2016-08-18  Delårsrapport januari-juni 2016 
2016-11-08 Delårsrapport januari-september 2016 
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016 
 
Delårsrapporterna finns tillgängliga på www.nexamchemical.com.  
 

  

http://www.nexamchemical.com/
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Årsstämma  
Nexam Chemicals årsstämma kommer att hållas fredagen 

den 13 maj 2016 kl. 15.00 på Medicon Village, 

Scheelevägen 2 i Lund.  

 

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid 

årsstämman, om begäran har inkommit till styrelsen 

senast den 25 mars 2016.  

Styrelsen kan kontaktas per e-post på adress: 

styrelsen@nexamchemical.com eller med vanlig post på 

adress: 

Nexam Chemical Holding AB (publ) 

Att: Styrelsen 

Scheelevägen 19 

223 63 LUND 

 

 

 

Valberedningen består av följande personer: 

Michael Karlsson, ordförande i valberedningen; Jan-Erik 

Rosenberg samt 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 (publ) 

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 11 mars 2016. 

 

 

Frågor kring rapporten besvaras av: 

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

 

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 
Bengt Ekenberg 
MAZARS SET Revisionsbyrå AB 
Järnvägsgatan 7 
252 24  HELSINGBORG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nexamchemical.com/
http://www.remium.com/
http://www.euroclear.nu/
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