
Nexam Chemicals CTO Dane Momcilovic 
presenterar på polyamid konferens i Köln

I Köln, Tyskland, kommer den 6-7 juni konferensen 
”Performance Polyamides 2017” att hållas. Konferensen 
fokuserar på utveckling av nya formuleringar och app-
likationer för högpresterande polyamider. På konferen-
sen kommer Nexam Chemicals CTO Dane Momcilovic, 
som en av få utvalda, hålla en presentation med titeln 
”Novel technology for polyamide modification using 
selective additives”. Konferensen kommer att diskute-
ra de senaste framstegen inom polyamid hartser för 
krävande tekniska applikationer inom sektorer såsom 
automotive, elektronik, medicin, konstruktion etc. Läs 
mer om konferensen på dess webbplats.
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http://www.amiplastics-na.com/events/Event.aspx?code=C803&sec=7677


Intervju med Per-Ewe Wendel – 
styrelseledamot sedan 2015
Per-Ewe, vem är du helt kort? 
Jag har nyligen nått pensionsåldern men fortsätter att 
arbeta fullt ut och driver en egen konsultverksamhet 
med ett flertal styrelseuppdrag. Har arbetat inom 
bilindustrin sedan 1975, undantaget fyra år då jag var 
delägare i ett mindre bolag inom livsmedelsindustrin.

Du har nu ingått i styrelsen för Nexam Chemical i två år. 
Vad var det som från början lockade dig att tacka ja till 
detta uppdrag?
Jag tycker att det är ett väldigt spännande tillväxtbolag 
med en intressant produkt som har potential på en stor 
och växande marknad. Jag såg också att det finns oer-
hört mycket kompetens och driv i det här bolaget och 
vill vara en del av denna inspirerande miljö.

Vad från din långa erfarenhet känner du att du kan 
tillföra till bolaget och styrelsearbetet?
Jag har arbetat med plastprodukter till bilindustrin 
under många år. Det är en industri som har många 
möjligheter när det gäller just plaster och bland annat 
via mitt arbete inom Fordonskomponentgruppen vet 
jag vilka krav och önskemål om förbättringar som finns i 
denna industri. 

Vad tycker du är styrelsens viktigaste roll för att driva 
utvecklingen av bolagets verksamhet?
Att peka ut riktningen och aktivt arbeta med strate-
gifrågor tillsammans med ledningen. I ett sådant här, än 
så länge, litet bolag kan vi i styrelsen arbeta väldigt nära 
bolagets ledning och vara ett bollplank även i den dag-
liga verksamheten.  Vi kan också dela med oss av våra 
etablerade kontakter och nätverk som vi har etablerat. 

Vad är den viktigaste frågan som styrelsen har på sitt 
bord i dagsläget?
Att bolaget ska få igång kontinuerlig försäljning.  Sedan 
har vi viktiga strategiska frågor kring hur vi ska möta 
den förväntade volymtillväxten.

Hur tycker du att bolaget har utvecklats under de år du 
arbetat i styrelsen?
Utvecklingen har varit positiv såtillvida att vi har kva-
lificerat vår kemi hos ett antal stora kunder inom alla 
våra fokusområden. Vi har sålt in vår teknologi till ett 
flertal kunder, där några har kommit hela vägen igenom 
sina testfaser medan många andra kunder befinner sig 
i slutfasen av sina testcykler.  Vi har också tagit fram 
masterbatch med våra additiv i och det ser jag som ett 
starkt verktyg i försäljningsarbetet.

Vilket område eller applikation där Nexam Chemicals 
teknologi kan tillföra värde ser du som mest intressant 
inför framtiden?
Vår kemi kan förbättra processbarheten och effektivite-
ten i våra kunders produktionsprocesser vilket är viktigt 
för denna mogna bransch där alla vill förbättra sina 
marginaler. En annan viktig egenskap är att minska god-
stjockleken på plast och samtidigt förbättra egenskaper. 
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http://www.fkg.se/om-fkg/
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Fördelar genom hela värdekedjan med 
NEXAMITE®-modifierade polyetenrör
Rör fyller många funktioner i våra dagliga liv. Dom förser oss med vatten, energi i form av gas, skyddar 
bredbandsfibrer från skador, fördelar vatten för odling av mat, distribuerar golvvärme i våra hem och tar 
hand om regnvatten och avlopp. I allt större utsträckning används plastmaterial i rör och ett av de vanli-
gast förekommande plastmaterialen är polyeten (PE). Nexam Chemical har produkter som används till att 
modifiera och förbättra egenskaperna hos PE-rör. Nexam Chemical kan skapa mervärde för alla parter i 
värdekedjan för polyetenrör.

NEXAMITE® tillsätts hos polyetentillverkaren i befint-
lig produktionsanläggning utan att någon ytterligare 
investering krävs i deras produktionsutrustning. Genom 
den bearbetning som sker vid framställningen av plast-
granulaten modifieras plasten med NEXAMITE® och ges 
förstärkta egenskaper för kommande steg i värdeked-
jan. Bättre materialegenskaper ger också ett starkare 
produkterbjudande för tillverkaren.

Rörtillverkaren har nytta av den högre smältstyrka 
som NEXAMITE® bidrar med genom bättre styrning 
av tillverkningsprocessen. Ett exempel på detta är när 
man tillverkar stora infrastrukturrör. Dessa rör kan ha en 
diameter på runt två meter och väga runt ett halvt ton 
per meter. Vid rörproduktionen finns en risk att röret 
tappar sin form innan det hinner kylas, men med hjälp 
av NEXAMITE® kan detta problem minskas och man får 
en effektivare produktionsprocess.

NEXAMITE® förstärker långtidsegenskaper i rören vilket 
gör att användare får ett förstärkt skydd i sina installe-
rade rörsystem. Många rörsystem som installeras står 
under regulatorisk kontroll och måste certifieras och föl-
ja specifika rörstandarder. Rör och rörmaterial för appli-
kationer som bl.a. vatten, värme och gas måste innan de 
kan säljas och installeras genomgå omfattande tester 
för att säkerställa att de uppfyller dessa standarder.



Maj 2017

Nästa nyhetsbrev kommer i september. 

Årsstämman 2017 
På tisdagen den 16 maj höll Nexam Chemical sin 
årsstämma. Ett trettiotal personer kom till Elite Hotel 
Ideon i Lund och totalt 16 miljoner aktier var represen-
terade, vilket motsvarar cirka 25 % av totalt utestående 
aktier. Vi började med mingel med kaffe och diverse 
bakverk. Styrelseordförande Lennart Holm öppnade 
sedan stämman i en, för dagen, lätt dunkel lokal då stora 
delar Lund drabbats av elavbrott. VD Anders Spetz fick 
därför genomföra sitt anförande utan datorstöd och i 

stället använda målande beskrivningar tills strömmen 
kom tillbaka. Många intressanta och initierade frågor 
ställdes i samband med presentationen och det blev en 
mycket givande dialog. Stämman godkände årsredovis-
ningen för 2016 och alla ledamöter i styrelsen omvaldes 
för ytterligare en period. Stort tack till alla som kom och 
deltog i stämman. Vi hoppas att ännu fler tar möjlighe-
ten att närvara vid nästa årsstämma.

Videointervju med VD Anders Spetz

Under juni månad kommer 
en videoinspelad intervju 
genomföras med VD 
Anders Spetz där han 
berättar om Nexam 
Chemicals verksamhet och 
utvecklingen i bolagets 
olika fokusområden. 
Videon kommer publiceras 
under andra hälften av juni 
månad.


