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Bolagsstämma Nexam Chemical Holding AB 
 
Datum: 14 maj 2014 
Tid: 15:00  
Plats: Elit Hotell Ideon, Scheelevägen 27, Lund 
  
Förslag till dagordning 
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Godkännande av dagordning 
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet 
6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad 
7. Anförande av VD 
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2013 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 

för 2013  
9. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter 
11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer 
12. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter 
13. Rutiner och instruktion för valberedning 
14. Fastställande av ersättningspolicy 
15. Förslag om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner 
16. Bemyndigande för emission av aktier 
17. Stämmans avslutande  
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Anförande av VD 

- Året som gick  

- Viktiga händelser efter årsskiftet 

- Fokus kommande halvår 
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Året som gick  
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Urval av operativa aktiviteter och händelser: 

 

• Projekt med BASF runt tvärbindingsbar nylon 6.6 pågick under hela året med tester av olika materialkompositioner. 
Positiva resultat under hösten föranledde diskussioner om kommersialisering. 
 

• Projekt med Armacell pågick hela året rörande tvärbundet PET-skum och redan under hösten erhölls positiva resultat  

 

• Kundprojekt gällande en specialnylon för användning i exempelvis mobiltelefoner och läsplattor startade 

• Flera ytterligare stora nylonaktörer visade intresse  

 

• Flera potentiella kunder meddelade initialt intressanta resultat med Nexamprodukt-modifierad PEEK 

 

• Färdigställandet av Nexams plastbearbetningslaboratorium – vilket kommer att accelerera utvecklingstakten framåt 
 

• Första kommersiella applikationen inom elektronik bekräftad av Sumitomo, Japan (många aktörer testar men detta var 
1:a genombrottet på denna marknad) 
 

 

 



Året som gick (forts.)  
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Urval av operativa aktiviteter och händelser (forts):  
 

• En ledande USA-baserad materialleverantör till flygindustrin meddelade Nexam att de kommer att kvalificera Nexams 
PEPA till ett mångårigt flygplansprojekt 
 

• Nexam ingick ett samarbetsavtal med ett USA-baserat företag för utveckling av ett nytt högtemperaturpolyimidharts för 
kompositer till flyg- och rymdapplikationer 
 

• Nytt högtemperaturharts baserat på Rolls-Royce kravspecifikation utvecklat för Clean Sky-projektet  
 

• Lyckad uppskalning av produktion och första försäljning om ca SEK 900 000 av produkt till Clean Sky-projektet HICTAC, 
med Rolls-Royce Jet Engines som slutkund 
 

• Nexamprodukt till PO-CROSS projektet gällande polyeten levererades och  
testades av projektdeltagarna ABB, IRPC och Repsol och genererade positiva  
testresultat. Diskussioner med Nexams parter i POCROSS-projektet pågick med  
målet att fortsätta att utvidga samarbetet i syfte att kommersialisera de  
resultat som uppnåtts. 
 

• Produktionsenheten Nexam St. Andrews erhöll under kvartalet ISO 9001-,  
ISO 14001- och OHSAS 18001-certifiering 
 

• Nexam har fördjupat samarbetet med tre utvalda kontraktstillverkare, vilka nu har inlett förberedelser för produktion av 
Nexams produkter i större skala. 

 



Året som gick (forts.) 

De sex första patenten meddelades  
 

• Europeiska Patentverket (EPO) meddelade att Nexams patentansökan avseende tvärbindaren PETA kommer att 
beviljas i Europa 
 

• Europeiska Patentverket (EPO) meddelade att Nexams europeiska patentansökan avseende bolagets 
tvärbindningsteknologi för polykarbonater kommer att beviljas i Europa 
 

• Amerikanska patentverket (USPTO) meddelade att Nexams amerikanska patentansökan avseende en ny typ av 
tvärbindningsbar nylon kommer att beviljas i USA 
 

• Nexams patentansökan avseende den unika molekylen MEPA beviljades i Europa. Detta patent är viktigt då MEPA är 
central för tvärbindning av nyloner. 
 

• Nexams patentansökan avseende katalys av tvärbindning beviljades i USA 

 

• Nexams patentansökan avseende framställning av EBPA beviljas i Europa. Detta patent är viktigt då EBPA är central för 
högtemperaturhartset som Rolls-Royce utvärderar. 
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Året som gick (forts.)  
Finansiellt & Legalt 
 

• Riktad emission i Nexam Chemical AB genomfördes i januari för att kapitalisera upp bolaget inför kommande listning 

• Nexam Chemcial Holding AB (Publ.) bildades och Nexam Chemical AB genomförde ett omvänt förvärv av 
Holdingbolaget som nu är koncernmoder  

• Nexam Chemical Holding ABs aktier anslöts på NASDAQ OMX First North den 23 april 
 

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 547 (764) kSEK 

• Periodens resultat före skatt uppgick till -26 508 (-17 604) kSEK 

• Balansomslutningen vid periodens slut var 54 396 (21 590) kSEK,  
varav vid periodens utgång 32 511 (7 265) kSEK som likvida medel  

• Kassaflödet under perioden var 25 227 (-22 278) kSEK.  
Nyemissionen i januari 2013 påverkade kassaflödet under perioden med 53 850 kSEK. 
 

Aktien och antalet ägare 
 

• Fram t.o.m. den 31 december omsattes ca 31 miljoner aktier (drygt 63 % av utestående aktier) med snittkurs 9,80 SEK 

• Antalet ägare var drygt 6 000 den 31 december 2013 
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Väsentliga händelser efter årsskiftet 
Operativt urval av aktiviteter och händelser: 

 

• BASF och Nexam Chemical har inlett kommersialiseringsfasen av modifierad nylon 66 
 

• Nexam har ingått ett treårigt leveransavtal med Armacell, världens största tillverkare av PET-skum.  
 

• Kundprojekt gällande specialnylon till bl.a. mobiltelefoner och läsplattor har gått framåt och resulterat i ett projekt med 
stor europeisk specialnylontillverkare 
 

• Fördjupad diskussion angående samarbetsavtal och samarbetsform för kommersialisering av tvärbindningsbara 
polyolefiner, exempelvis polyeten till rör, pågår med en av parterna från PO-CROSS projektet 
 

• Nexam har kontrakterat upp en agent i Europa för att sälja Nexamprodukter till konverterare för bl.a. uppgradering av 
återvunnen PET och polyeten. Flera intressanta affärsmöjligheter har redan identifierats tillsammans med potentiella 
kunder. 
 

• Ytterligare två sekretessavtal ingångna med stora aktörer, påbörjande av projekt med en aktör inom  elastomertillverkning 
och av ett projekt med en stor europeisk leverantör till försvarsindustrin 

 

 

 

 

8 | 2014-05-28 



Väsentliga händelser efter årsskiftet (forts.) 
Urval av operativa aktiviteter och händelser (forts): 
 

• Clean Sky-projektet HICTAC har utvecklats positivt. Ytterligare potentiell kund (utöver Rolls-Royce) visar stort intresse för att 
testa materialet. Nya resultat tyder på att flera nya applikationsområden kommer att öppnas. Produktlansering av det nya 
hartset planeras. 
 

• Försäljning av NEXIMID 200 (EPA) till ny japansk kund som påbörjat kommersialisering av material till elektronikindustrin 
 

• Koreansk elektronikaktör inleder tester av Nexams produkter 
 

Ytterligare tre patent meddelas under våren:  
 

 

• Nexams patentansökan avseende molekylen MEPA beviljades i USA & Sydafrika 
 

• Nexams patentansökan avseende bolagets tvärbindningsteknologi för aromatiska polyeterketoner beviljas i Europa 
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Väsentliga händelser efter årsskiftet (forts.) 
Finansiellt & Legalt: 
 

• Styrelsen i Nexam beslutade att påbörja arbetet med att förbereda bolaget för listbyte från NASDAQ OMX Stockholm First 
North till NASDAQ OMX Stockholm Small Cap 
 

• Nexam Chemical Holding AB (publ) (”Nexam”) genomförde en riktad nyemission av 3 000 000 nya aktier, vilket tillför bolaget 
67,5 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader 
 

• Nettoomsättningen för Q1 uppgick till 120 (203) kSEK 

• Periodens resultat före skatt uppgick till-7 631 (-6 487) kSEK 

• Balansomslutningen vid periodens slut var 112 572 (70 286) kSEK, varav vid periodens utgång 91 866 (56 038) kSEK som 
likvida medel  

• Kassaflödet under perioden var 59 358 (48 822) kSEK drivet av nyemissionerna 2013 och 2014. Kvartalets kassaflöde från den 
löpande verksamheten var -5 044 (-4 505) kSEK, vilket är bättre än normal takt som är cirka -7,5 miljoner kronor per kvartal. 
Detta beror på en temporär fluktuation i arbetande kapital. 
 

Aktien och antalet ägare 
 

• Under första kvartalet 2014 omsattes 32,9 miljoner aktier (drygt 67 % av utestående aktier) med snittkurs 23,9 SEK 

• Antalet ägare var drygt 8 500 den 31 mars, en ökning med 2 500 sedan den 31 december 
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Fokus kommande halvår 
• Stödja de stora projekt som rullar med bl.a. BASF och Armacell  

 

• Stödja andra projekt och utvärderingar som pågår med potentiella kunder inom bl.a. : 

– Polyimider (högpresterande kompositer och elektronikmaterial) 

– Polyamider (flera olika typer av nyloner till en mängd applikationer) 

– Polyestrar (PET och PBT plaster där initialt fokus kommer att ligga på uppgradering av återvunnen plast) 

– PEEK (högpresterande plast till en mängd olika applikationer) 

– Polyolefiner (modifiering av polyeten och polypropen-plast) 
 

• Fånga upp intresset vi fått från flera nya stora bolag som hört av sig till oss sedan årsskiftet 
 

• Produktlansering av nytt högtemperaturharts samt förberedande av ytterligare lanseringar under året av 
tväbindarkoncept till  olika polymergrupper 
 

• Fortsätta arbetet med att förbereda våra legotillverkare för storskalig produktion 
 

• Fortsätta arbetet med att hantera det regulatoriska krav som finns  för större produktion 
 

• Arbeta med att förbereda bolaget för listbytet till NASDAQ OMX Stockholm Small Cap 
 

• Organisatoriskt förbereda Nexam Chemical för tillväxt genom både rekrytering men även utökade samarbeten med 
nya agenter och distributörer världen över 
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Vi tackar för intresset och önskar er ett 

riktigt bra år! 
 

Åter till stämmoagendan! 
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Nexam Chemical Holding AB (publ)  

Medicon Village, Scheelev. 2 

 223 81 Lund 

Tel 0706-55 55 82 

www.nexam.se 

http://www.nexam.se/

