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å
 

Operativt: 

• Försäljningsrekord i kvartalet där försäljningen uppgick till 31 754 (27 041) kSEK. 

• Försäljningstillväxten sker inom Nexam Chemicals NEXIMID®- och NEXAMITE®-baserade produkter. 

• Kontinuerligt ökande orderflöde från PET-skumstillverkare.  

• God försäljningsutveckling inom högprestandasegmentet. 

• Försäljning av färg och funktions masterbatch på samma nivå som föregående år.  

• Johan Arvidsson tillträdde den 15 februari som ny VD för Nexam Chemical. 

Finansiellt: 

• Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 31 754 (27 041) kSEK. 

• Resultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till - 1 650 (- 901) kSEK. 

• Resultatet har påverkats av engångskostnader om cirka 1,5 MSEK. 

• Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 35 448 (53 705) kSEK. 

• Kassaflödet för den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till - 14 251 (- 5 307) kSEK varav förändringar i 

rörelsekapitalet till följd av en ökande försäljning påverkade kassaflödet - 11 929 kSEK. 

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för kvartalet till - 0,06 (- 0,06) SEK. 

 

å

• Marcus Nyberg rekryteras som ny CFO i Nexam Chemical med tillträde den 1 augusti 2019. 

 

      jan-mar jan-mar Helår 

      2019 2018 2018 

Nettoomsättning (kSEK)     31 754 27 041 109 835 

Resultat före avskrivningar (EBITDA) (kSEK)     -1 650 -901 -5 757 

Likvida medel (kSEK)     35 448 76 597 53 705 

Kassaflöde från den löpande verksamheten (kSEK)     -14 251 -5 307 -12 887 

Eget kapital (kSEK)     166 450 183 860 170 551 

Eget kapital per aktie före utspädning (SEK)     2,47 2,72 2,53 

Soliditet (%)     68 66 69 

Balansomslutning (kSEK)     245 167 277 572 247 700 

Kassalikviditet (%)     157 248 188 

            

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)     67 519 019 67 519 019 67 519 019 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st)     67 519 019 67 519 019 67 519 019 

Resultat per aktie före utspädning (SEK)     -0,06 -0,06 -0,25 

Resultat per aktie efter utspädning (SEK)     -0,06 -0,06 -0,25 

Aktiekurs på balansdagen (SEK)     7,76 9,48 9,30 
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När jag skriver detta VD-ord så är det i rollen som ny VD 

sedan den 15 februari. Men alla ni som följer bolaget vet att 

jag varit försäljningschef sedan 2016 och att jag tillsammans 

med alla medarbetare varit med och lagt grunden för den 

positiva utveckling som vi kan redovisa i denna 

kvartalsrapport. 

 

Fjolåret blev på många sätt ett genombrott för Nexam 

Chemicals med en kraftigt ökad omsättning via det 

strategiska förvärvet av Plasticolor, utökad 

produktionskapacitet och ny kompetens bland 

medarbetarna. Den positiva trend som kunde noteras 

under fjolåret har fortsatt i det första kvartalet där vi når 

nära 32 Mkr i omsättning med en tillväxt på cirka 17 procent 

jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det är 

bolagets starkaste kvartal hittills och den huvudsakliga 

tillväxten sker inom Nexam Chemicals ursprungliga 

produktportfölj. Givet vad vi idag vet med avseende på den 

generella konjunkturutvecklingen så tycker jag att även 

resten av året ser lovande ut.  

 

”…vi når nära 32 Mkr i omsättning 

med en tillväxt på cirka 17 procent…” 

 

Innan jag går in i en mer detaljerad beskrivning av kvartalet, 

så kan det vara på plats med en mer generell reflektion kring 

var Nexam Chemical idag befinner sig som bolag. Jag kan 

konstatera att vi är ett genuint tillväxtbolag där resultatet 

av våra innovativa lösningar skapar värde genom att vi 

förbättrar kundernas affär. Kemi- och polymerteknik från 

Nexam Chemical ökar våra kunders lönsamhet och bidrar 

dessutom till mer hållbara lösningar.  

 

Det är naturligtvis en paradox att en betydande del av vår 

verksamhet är riktad mot aktörer inom en bransch där vissa 

av produkterna, främst i form av engångsprodukter av plast, 

med rätta är ifrågasatta. Nexam Chemical levererar 

lösningar som bidrar till mindre miljöpåverkan genom att 

t.ex. skapa förutsättningar för lättare och starkare 

slutprodukter.  

 

 

  

 

Detta bidrar exempelvis till att fordon får bättre 

bränsleekonomi eller att möjligheterna till användning av 

förnyelsebar energi ökar. I många projekt strävar vi efter att 

möjliggöra en högre grad av återvinning av plaster. Stora 

delar av all plast som samlas in återvinns aldrig utan 

förbränns eller går till deponi, i värsta fall hamnar det i 

naturen. Här har vi inte bara nya affärsmöjligheter utan 

också en viktig samhällsförbättrande uppgift. 

 

Åter till det första kvartalet 2019 och hur vår marknad 

utvecklats segment för segment. Inom applikationsområdet 

PET-skum fick vi som bekant ett par riktigt stora order under 

slutet av 2018. Detta till kunder som vi jobbat aktivt med 

under flera år och där resultaten nu börjar komma i form av 

ökande försäljningsvolymer. Jag räknar med att dessa 

kunder kommer att generera tillväxt för oss under lång tid 

framöver. 

 

”…dessa kunder kommer generera 

tillväxt för oss under lång tid 

framöver.” 

 

När det gäller segmentet högprestandaapplikationer är USA 

fortsatt vår huvudmarknad. Vi fick glädjande nog en 

genombrottsorder på den viktiga kinesiska marknaden 

under fjolåret och höjer nu våra ambitioner avseende 

försäljning till marknaderna i Asien. Det första kvartalet 

visade på en god försäljningsutveckling, och 

tillväxtpotentialen inom segmentet är fortsatt mycket stor. 

 

För segmentet polyetenrör går det fortsatt trögare än vi 

skulle vilja. Vi har haft en del kommersiella framgångar hos 

ett begränsat antal kunder, men här väntar vi fortfarande 

på det stora kommersiella genombrottet. Det går inte att 

vara nöjd med vad vi åstadkommit hittills. Med detta sagt 

är det dock viktigt att komma ihåg att vi fokuserat våra 

resurser på PET- och högprestandaapplikationer för att 

säkra genombrotten inom dessa segment. Dessutom talar 

vi här om volymprodukter där de potentiella kunderna är 

konservativa och mindre benägna att ta risker som att 

förlita sig på en liten och relativt nyetablerad leverantör. Vi 
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kommer uthålligt att jobba vidare inom också detta 

segment. 

 

Sammantaget kan jag konstatera att Nexam Chemical haft 

ett riktigt bra första kvartal och att den positiva 

utvecklingstrenden fortsätter. Försäljning och orderingång 

var på rekordnivå, vilket tyvärr också innebar att kassaflödet 

kortsiktigt påverkades negativt av ett högre rörelsekapital. 

Det operativa rörelseresultatet före avskrivningar och 

engångskostnader är det bästa hittills. 

 

Avslutningsvis några rader om den kommande 

bolagsstämman den 16 maj. Det blir min första 

bolagsstämma i egenskap av VD för detta fina bolag. 

 

 

 

 

Jag ser verkligen fram emot att träffa aktieägare som stöttat 

och trott på Nexam Chemical under en lång tid. Nu 

förbereder vi oss för att ta nästa steg i att utveckla bolaget 

och hur vi gör det kommer jag 

bland att berätta om i mitt 

anförande på bolagstämman. 

 

Välkomna till Lund den 16 maj! 

 

Johan Arvidsson, VD 
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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 110 miljoner kronor, har tillverkning i fem 

länder, sysselsätter ett fyrtiotal 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 

Plasticolor. 

 

  

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. 
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Omsättning och resultat 

Omsättningen för det första kvartalet uppgick till 31 754 

(27 041) kSEK. Övriga rörelseintäkter uppgick under 

kvartalet till 1 109 (1 200) kSEK och består till största 

delen av kursvinster i rörelsen. 

 

Personalkostnaderna var under kvartalet - 9 271 (- 7 206) 

kSEK. Personalkostnaderna har påverkats negativt av 

engångskostnader kopplat till organisationsförändringar 

med cirka 1,5 MSEK. De övriga externa kostnaderna 

uppgick i kvartalet till - 6 190 (- 5 962) kSEK. 

Avskrivningarna under perioden uppgick till - 2 420 

(- 2 820), av vilka - 1 100 (- 1 100) kSEK avser avskrivningar 

på förvärvade immateriella övervärden. Kvartalets 

resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till - 1 650 

(- 901) kSEK. Justerat för engångskostnader uppgick 

EBITDA till -198 kSEK. Resultatet före skatt blev - 4 338 

(- 4 085) kSEK.  

 

Personal och organisation 

Medelantalet anställda i koncernen var under perioden 41 

(42). Av de anställda var 35 (33) män och 6 (9) kvinnor.  

Investeringar 

De totala investeringarna i immateriella tillgångar under 

kvartalet uppgår till 577 (678) kSEK och för de materiella 

tillgångarna 562 (726) kSEK. 

 

Kassaflöde 

Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten 

uppgick till - 14 251 (- 5 307) kSEK. Förändringar i 

rörelsekapitalet har påverkat kassaflödet starkt negativt 

med - 11 929 (- 3 860) kSEK. Förändringen är en följd av 

att den tilltagande försäljningen har ökat lager och 

kundfordringar. Under kvartalet har amorteringar av 

banklån skett med - 3 135 (- 3 142) kSEK. Totalt kassaflöde 

för kvartalet uppgår till - 18 349 (- 9 998) kSEK. 

 

Finansiell ställning 

Jämfört med årets början uppgick soliditeten den 31 mars 

2019 till 68 (69) procent och det egna kapitalet till 166 450 

(170 551) kSEK. Likvida medel på balansdagen var 35 448 

(53 705) kSEK jämfört med årets början. Koncernen har på 

balansdagen en total räntebärande skuld om 47 966 

(51 020) kSEK jämfört med årets början. 

 

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 Plasticolor Sweden 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. Moder-

bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RFR 2 

Redovisning för juridiska personer. De redovisnings-

principer och beräkningsmetoder som tillämpas överens-

stämmer med de som beskrivs i årsredovisningen för 

2018. Nya standarder och tolkningar som trätt i kraft den 

1 januari 2019 har påverkat Nexam Chemicals finansiella 

rapport för delårsperioden enligt beskrivningen om nya 

redovisningsprinciper nedan. 

 

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 Plasticolor Sweden AB 

Nexam St Andrews Ltd Plasticolor Förvaltning AB 

Plasticolor Hungary Kft 

Plasticolor Polska Sp z.o.o. 

Plasticolor d.o.o. (Serbia) 
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Segmentsredovisning. Den finansiella information som 

rapporteras till högste verkställande beslutsfattare (VD), 

som underlag för fördelning av resurser och bedömning 

av koncernens resultat, delas inte upp på olika rörelse-

segment. Koncernen utgör därför ett enda rörelse-

segment och hänvisar därför till resultat- och balans-

räkning rörande redovisning av rörelsesegment.  

 

Nya redovisningsprinciper. Från och med 1 januari 2019 

tillämpar Nexam Chemical IFRS 16.  

 

IFRS 16, Leasingavtal, ersätter IAS 17 och börjar gälla den 

från och med den 1 januari 2019. Standarden kräver att 

tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med 

några undantag, redovisas i balansräkningen. Nexam 

Chemical kommer vid standardens ikraftträdande 

tillämpa den förenklade övergångsmetoden vilket innebär 

att jämförande information i tidigare perioder inte 

kommer att omräknas.  

 

För koncernen har IFRS 16 enbart varit applicerbar på 

hyrda lokaler och arrenden. Koncernen hyr i dagsläget 

inga lokaler men dotterbolaget Nexam St Andrews Ltd har 

ett arrende med en löptid på ytterligare 72 år. Effekten 

från införandet av IFRS 16 kommer öka tillgångarna med 

cirka 3,6 MSEK och skulderna med motsvarande belopp. I 

övrigt uppstår inga effekter från IFRS 16. Den 

genomsnittliga räntan uppgick per 1 januari 2019 till 3,5 

procent. Den ändrade redovisningsprincipen kommer 

främst att få effekt på bolagets soliditet och bedöms 

påverka 2019 års resultat efter skatt med cirka 50 kSEK. 

 

Inga andra IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte trätt 

i kraft förväntas få någon väsentlig påverkan på 

koncernen.  

 

 

 

Transaktioner med närstående 

Till bolag vilket är närstående till styrelsens ordförande 

har under året utbetalts 174 kSEK i konsultarvode för 

temporär inhyrning av inköpschef. Utöver detta, samt 

beslutade styrelsearvoden och ersättningar som följer av 

anställningsavtal, har inga övriga transaktioner med 

närstående skett. Principerna för dessa styrelsearvoden 

framgår av årsredovisningen 2018. 

 

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 årsredovisningen för 2018 på Nexam 

Chemicals hemsida. 

 

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. 

 

Granskning 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av 

bolagets revisorer.
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                ___________________________________________________________________________________ 

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och 

koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget 

och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 
Lomma den 7 maj 2019 

 
 
 
 

Lennart Holm  Cecilia Jinert Johansson Jonna Opitz   
Styrelsens ordförande Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 
 
 
 
 
Daniel Röme  Per-Ewe Wendel Johan Arvidsson 
Styrelseledamot  Styrelseledamot  Verkställande direktör 
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Koncernens totalresultat i sammandrag             

        jan-mar jan-mar Helår 

(kSEK)     Not 2019 2018 2018 
  

      
Nettoomsättning     2 31 754 27 041 109 835 

Förändring av varor under tillverkning, färdiga varor samt pågående 
arbeten för annans räkning       5 120 650 2 844 

Övriga rörelseintäkter       1 109 1 200 2 314 

        37 983 28 891 114 993 

              

Rörelsens kostnader             

Råvaror och förnödenheter       -24 172 -16 510 -67 990 

Övriga externa kostnader       -6 190 -5 962 -24 339 

Personalkostnader       -9 271 -7 206 -28 277 

Avskrivningar- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar       -2 420 -2 820 -9 927 

Övriga rörelsekostnader       - -114 -144 

Rörelseresultat       -4 070 -3 721 -15 684 

              

Finansiella poster             

Finansiella intäkter       8 2 20 

Finansiella kostnader       -276 -366 -1 363 

Resultat före skatt       -4 338 -4 085 -17 027 

              

Inkomstskatt       -35 -71 -153 

Periodens resultat       -4 373 -4 156 -17 180 

              

Övrigt totalresultat             

Poster som senare kan omföras till periodens resultat             

Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag       272 571 282 

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt       272 571 282 

Summa totalresultat för perioden       -4 101 -3 585 -16 898 

              

Periodens resultat såväl som totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.   

              

Resultat per aktie (SEK)  
      

Resultat per aktie före utspädning       -0,06 -0,06 -0,25 

Resultat per aktie efter utspädning       -0,06 -0,06 -0,25 

Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning       67 519 019 67 519 019 67 519 019 

Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning       67 519 019 67 519 019 67 519 019 
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Koncernens finansiella ställning i sammandrag            
        31 mar 31 mar 31 dec 

(kSEK)     Not 2019 2018 2018 

TILLGÅNGAR           

Immateriella anläggningstillgångar     1 107 238 110 166 107 895 

Materiella anläggningstillgångar       51 497 49 810 47 820 

Finansiella anläggningstillgångar       5 5 5 

Varulager       24 568 15 428 19 448 

Kundfordringar       22 871 20 268 16 245 

Övriga fordringar       3 540 5 298 2 582 

Likvida medel       35 448 76 597 53 705 

SUMMA TILLGÅNGAR       245 167 277 572 247 700 

              

EGET KAPITAL OCH SKULDER          

Eget kapital       166 450 183 860 170 551 

Långfristiga räntebärande skulder       35 378 49 366 38 443 

Övriga långfristiga skulder       3 870 3 120 152 

Kortfristiga räntebärande skulder        12 588 13 352 12 577 

Leverantörsskulder       14 223 11 262 14 499 

Övriga skulder       12 658 16 612 11 478 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER       245 167 277 572 247 700 

  
     

       

Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag            
        jan-mar jan-mar Helår 

(kSEK)       2019 2018 2018 

Eget kapital vid periodens ingång       170 551 187 512 187 512 

Periodens resultat       -4 373 -4 156 -17 180 

Periodens övriga totalresultat       272 571 282 

Transaktioner med aktieägare1       - -67 -63 

Eget kapital vid periodens utgång       166 450 183 860 170 551 
1 Avser sent tillkommande emissionskostnader avseende emissioner under 2017.  

     

       
Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag            
        jan-mar jan-mar Helår 

(kSEK)       2019 2018 2018 

Kassaflöde från den löpande verksamheten             

Rörelseresultat       -4 070 -3 721 -15 684 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet      1 748 2 274 8 931 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital     -2 322 -1 447 -6 753 

Förändring i rörelsekapital       -11 929 -3 860 -6 134 

Kassaflöde från den löpande verksamheten       -14 251 -5 307 -12 887 

Kassaflöde från investeringsverksamheten       -963 -1 405 -5 537 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten      -3 135 -3 286 -14 333 

Periodens kassaflöde       -18 349 -9 998 -32 757 

Likvida medel vid periodens ingång       53 705 86 407 86 407 

Kursdifferens i likvida medel      92 188 55 

Likvida medel vid periodens utgång       35 448 76 597 53 705 
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Moderföretagets resultaträkning i sammandrag        
      jan-mar jan-mar Helår 

(kSEK)     2019 2018 2018 

            

Nettoomsättning     3 000 7 000 9 000 

      3 000 7 000 9 000 

            

Rörelsens kostnader           

Övriga externa kostnader     -965 -1 224 -5 055 

Personalkostnader     -3 311 -1 679 -5 849 

Av- och nedskrivningar     - - - 

Rörelseresultat     -1 276 4 097 -1 904 

            

Finansiella poster           

Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar     -4 000 -5 000 -12 000 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter     - - - 

Räntekostnader och liknande resultatposter     -215 -277 -1 024 

Resultat före skatt     -5 491 -1 180 -14 928 

            

Bokslutsdispositioner     - - 4 500 

Inkomstskatt     - - - 

Periodens resultat     -5 491 -1 180 -10 428 

      
Moderföretagets rapport över totalresultat i sammandrag        
      jan-mar jan-mar Helår 

(kSEK)     2019 2018 2018 

Periodens resultat     5 491 -1 180 -10 428 

Övrigt totalresultat     - - - 

Summa totalresultat för perioden     5 491 -1 180 -10 428 

      

      
Moderföretagets balansräkning i sammandrag          
      31 mar 31 mar 31 dec 

(kSEK)     2019 2018 2018 

TILLGÅNGAR           

Finansiella anläggningstillgångar     409 076 409 076 409 076 

Fordringar hos koncernföretag     41 040 31 540 38 040 

Övriga fordringar     688 433 495 

Kassa och bank     19 130 55 668 29 816 

SUMMA TILLGÅNGAR     469 934 496 717 477 427 

            

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

Eget kapital     416 977 431 717 422 469 

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser     161 120 152 

Långfristiga räntebärande skulder     33 000 45 000 36 000 

Övriga långfristiga skulder     - 3 000 - 

Kortfristiga räntebärande skulder      12 000 12 000 12 000 

Leverantörsskulder     426 242 597 

Övriga kortfristiga skulder     7 370 4 638 6 209 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     469 934 496 717 477 427 
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Not 1 - Immateriella tillgångar       

Aktiverade utgifter för 
produktutveckling 

 

      Marknads-
positioner 

 

(kSEK)   Goodwill Patent 

Ackumulerade anskaffningsvärden       
Ingående balans 2019-01-01   45 943 44 000   21 389 5934 

Periodens aktiverade utgifter   - -   661 - 

Utgående balans 2019-03-31   45 943 44 000   22 050 5 934 

       
Ackumulerade avskrivningar       
Ingående balans 2019-01-01   - -4 767   -2 817 -1 787 

Periodens resultatförda avskrivningar   - -1 100   -134 - 

Periodens aktiverade avskrivningar   - -   - -84 

Utgående balans 2019-03-31   - -5 867   -2 951 -1 871 

       
Redovisat värde 2019-03-31   45 943 38 133   19 099 4 063 

       
Ackumulerade anskaffningsvärden       
Ingående balans 2018-01-01   45 943 44 000   18 806 5 929 

Periodens aktiverade utgifter   - -   2 583 5 

Utgående balans 2018-12-31   45 943 44 000   21 389 5 934 

       
Ackumulerade avskrivningar       
Ingående balans 2018-01-01   - -367   -2 172 -1 441 

Periodens resultatförda avskrivningar   - -4 400   -645 -7 

Periodens aktiverade avskrivningar   - -   - -339 

Utgående balans 2018-12-31   - -4 767   -2 817 -1 787 

       
Redovisat värde 2018-12-31   45 943 39 233   18 572 4 147 

 
 
Not 2 - Nettoomsättning uppdelat på geografiska marknader            

        jan-mar jan-mar Helår 

(kSEK)       2019 2018 2018 

Omsättning Sverige       10 619 12 133 44 283 

Omsättning Europa       18 680 12 881 54 541 

Omsättning övriga världen       2 455 2 027 11 011 

        31 754 27 041 109 835 
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å
Bolagets aktiekapital uppgår till 1 298 442,67 kronor fördelat på 67 519 019 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 Premier under handelsnamnet NEXAM. Under första kvartalet 2019 har cirka 3,6 miljoner aktier omsatts och den 

genomsnittliga kursen under perioden var 8,63 kronor per aktie. 

 

Aktieägarförteckning 

Antalet aktieägare per den 31 mars 2019 var 6 551. 

Aktieägare Aktier Andel 

Försäkringsbolaget, Avanza Pension 10 501 344 15,6% 

SIX SIS AG 7 133 876 10,6% 

Länsförsäkringar Småbolag Sverige 2 346 782 3,5% 

Lennart Holm, privat och via bolag 2 121 596 3,1% 

Goldman Sachs International Ltd 1 518 973 2,2% 

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

IBKR Financial Services AG 1 460 646 2,2% 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 281 626 1,9% 

Michael Karlsson 948 342 1,4% 

Björn Parkander 912 517 1,4% 

Övriga aktieägare (ca 6 600 st) 37 793 080 56,0% 

Totalt 67 519 019 100,0% 

 

 
2019-05-16 Årsstämma 2019 
2019-08-20 Delårsrapport januari-juni 2019 
2019-11-12 Delårsrapport januari-september 2019 
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019 

 
Delårsrapporterna finns tillgängliga på 
www.nexamchemical.com. 

 

Å
Nexam Chemicals årsstämma kommer att hållas 

torsdagen den 16 maj 2019 kl. 15.00 på Elite Hotel Ideon, 

Scheelevägen 27 i Lund, med insläpp från kl. 14.00.  

 

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska 

•vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda 

aktieboken fredagen den 10 maj 2019, och 

•anmäla sig och lämna uppgift om eventuellt antal 

biträden till bolaget senast fredagen den 10 maj 2019 

skriftligen till Nexam Chemical Holding AB (publ), 

Bolagsstämma, Box 165, 234 23 Lomma. Anmälan kan 

också lämnas per telefon 0733-88 98 38, eller per e-post 

till info@nexamchemical.com.  

 

 

Vid anmälan bör namn, adress, telefonnummer, person- 

eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt 

uppgift om eventuellt ombud anges. Anmälan och uppgift 

om eventuellt ombud och biträde registreras hos Nexam 

Chemical för att skapa underlag för röstlängden. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.nexamchemical.com/
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Frågor kring rapporten besvaras av: 

Johan Arvidsson, VD 
Tel: +46 (0)708-97 44 39 
E-post: johan.arvidsson@nexamchemical.com 
 
Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019 kl. 08:00 CET. 
 
  

mailto:johan.arvidsson@nexamchemical.com
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Bolaget 
Nexam Chemical Holding AB (publ) 
Box 165 
234 23 LOMMA 
Tel. 0703-47 97 00 
www.nexamchemical.com 
 
Certified Adviser 
FNCA Sweden AB 
Humlegårdsgatan 5 
102 48   STOCKHOLM 
Tel. 08-528 00 399 
www.fnca.se 

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 
Terminalgatan 1 
252 78  HELSINGBORG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Nexam Chemical Holding AB (publ) 
Box 165 

234 23 LOMMA 
Tel. +46-40 41 36 20 

www.nexamchemical.com 

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

