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Till Nexam styrelse 

2016-03-01 

 

Förslag till punkt på stämmoagendan 2016; Nexam månatligt nyhetsblad. 

Under förra årets stämma informerades vi aktieägare att Nexams informationspolicy ska vara 

återhållsam. Jag såg detta som ett resultat av kritik mot förra ledningens mer generösa 

information och den kollaps i aktievärde som följde när några förväntningar inte infriades 

enligt tidtabell.  

Önskan var väl att skapa lugnare rörelser i börskurs utan förväntningar när informationen 

uteblir. Den nya ledningen behövde även arbetsro under 2015 för att fokusera verksamheten 

mot kommersialisering. Minskad information ansågs bidra till detta. 

Vi är säkert tusentals aktieägare som applåderade detta och tror oss känna att bolaget är 

fortsatt på rätt väg. Vi är upplysta att vägen till målgång är lång i den industri som Nexam 

verkar. Framsteg görs ofta i mycket små steg. Dessa små steg är synliga inom bolaget men 

inte för aktieägarna. De enstaka presentationer/intervjuer som givits har uppskattats. 

För framtiden önskas emellertid att en mera inkluderande informationspolicy etableras med 

beslutad regelbunden information till aktieägarna. Troligen skulle även detta väsentligt 

minska antalet  e-post förfrågningar och telefonsamtal och därmed ge större arbetsro mellan 

publicering av nyhetsbladen. Kanske skulle några värdefulla kommentarer kunna lämnas från 

läsare i samband med publicering. Det finns ägare med djup och värdefull kunskap. 

En mera inkluderande information kan ske genom publicering på hemsidan av ett månatligt 

nyhetsbrev till aktieägarna mellan rapportmånaderna. Således 8 nyhetsbrev varje år. 

Noteringsavtalets publiceringskrav av materiella händelser ändras självfallet inte. 

I nyhetsbrevet redovisas kortfattat den senaste månadens bolagshändelser samt uppföljning 

och utveckling kring de små stegen som driver företaget framåt. Nyhetsbrevet kan förslagsvis 

publiceras på hemsidan första fredagen i aktuell månad. 

Att skriva ihop detta nyhetsbrev tar några timmar och är ingen särskilt stor eller tung uppgift 

för ledningen. Inte heller strider det mot någon reglering eller lagstiftning. Däremot är det en 



god vänlig inkluderande gest mot tusentals aktieägare som gärna intresserat önskar följa 

bolagets utveckling på närmare håll än som varit möjligt senaste året.  

Underlätta för nya och gamla aktieägarna att följa med på resan.  

“There seems to be some perverse human characteristic that likes to make easy things 

difficult.” (Warren Buffet) 

Önskemålet är alltså att stämman får ta ställning till att införa ett Nexam månatligt 

nyhetsblad och att ni i styrelsen rekommenderar detta till stämman. 

 

Med vänlig hälsning 

Göran Samuelsson 

aktieägare 

 

 


