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Bakgrund och inledande kommentarer
Nexam Chemical

Nexam utvecklar teknologi och produkter som 

gör det möjligt att kostnadseffektivt och med 

bibehållen produktionsteknik avsevärt för-

bättra egenskaper och prestanda i de flesta 

typer av plaster. Till de egenskaper som för-

bättras hör bl.a. temperaturtålighet och livs-

längd. De egenskapsförbättringar man kan nå 

genom att använda Nexams teknologi gör det 

möjligt att ersätta metaller och andra tyngre 

och dyrare material med plast inom en rad 

olika applikationer och tillämpningsområden.

Nexam grundades i juli 2009 efter en så 

kallad management buy-out av ett tvärbind-

ningsprojekt från Perstorpkoncernen. Perstorp 

hade då lagt ett antal år av utveckling på pro-

jektet, men beslutat att avveckla sitt engage-

mang inom området för att istället fokusera 

på aldehydbaserad kemi.

Bolaget har tolv anställda i Sverige samt 

fyra i Skottland. Huvudkontor och R&D finns i 

Sverige medan produktionen sker i Skottland.

Vision och mission

Nexams vision är att vara en erkänt världs-

ledande aktör inom området egenskapsmodi-

fiering av plast och polymera material genom 

värmeaktiverad tvärbindning.

Pågående samarbeten och kundprojekt

Sedan Nexams teknologi introducerades 2009 

har ett antal utvecklingsprojekt och samarbe-

ten inletts med en rad ledande aktörer, varav 

flera är världsledande inom sina respektive 

nischer. Som exempel kan nämnas BASF, 

Repsol, IRPC, Sumitomo, ABB, NASA och Rolls-

Royce. Sammanlagt arbetar Nexam för närva-

rande med 18 av världens 100 största kemi- 

och materialbolag.
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Kvartalet i korthet
Operativt:
•  Nexam blev först i världen att tillverka detaljer av tvärbunden nylon 

med konventionell formsprutning.

•  Provplattor av tvärbunden nylon 66 har producerats åt BASF för vidare 
utvärdering. 

•  Sekretessavtal har ingåtts med världsledande företag inom specialnylo-
ner och ett gemensamt projekt har initierats.

•  Positiva initiala resultat från försök med ett tvärbundet specifikt PET 
material med ledande producent av PET material till energisektorn.

•  Uppstart av projekt tillsammans med Rolls-Royce för materialutveckling 
till flygmotorer.

•  Leverans av tvärbundna provmaterial för utvärdering inom ett flertal 
kundprojekt riktade mot elektronik- och aerospaceindustrin.

•  Färdigställandet av Nexams plastbearbetningslaboratorium har närmat 
sig slutförande, vilket kommer att accelerera utvecklingstakten framåt.

Finansiellt & Legalt:
•  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 203 (103) kSEK.  

Periodens resultat före skatt uppgick till – 6 487 (– 4 253) kSEK. 

•  Balansomslutningen vid periodens slut var 70 286 (35 109) kSEK, varav 
det vid periodens utgång fanns 56 038  (22 691) kSEK i likvida medel

•  Kassaflödet under perioden var  48 822 (– 6 838) kSEK. Nyemissionen har 
påverkat kassaflödet under perioden med 53 850 kSEK

•  Slutförande och registrering av nyemission om 53 900 kSEK i Nexam 
Chemical AB

•  Årsstämma i Nexam Chemcial AB hölls den 20 mars. Nexam Chemical 
AB gjorde även per den 20 mars ett omvänt förvärv av Nexam Chemical 
Holding AB som därefter är koncernens nya moderbolag

Viktiga händelser  
efter periodens slut
•  Nexam Chemical Holding ABs aktier anslöts på NASDAQ OMX First 

North den 23 april

•  Europeiska Patentverket (EPO) meddelade att Nexams pantent-

ansökan avseende tvärbindaren PETA kommer att beviljas i Europa

•  Amerikanska patentverket (USPTO) meddelade att Nexams amerikan-

ska patentansökan avseende en ny typ av tvärbindningsbar nylon 

kommer att beviljas i USA

•  Europeiska Patentverket (EPO) meddelade att  Nexams europeiska 

patentansökan avseende bolagets tvärbindningsteknologi för poly-

karbonater kommer att beviljas i Europa 

•  Två av Nexams kunder som arbetar med plasten PEEK, meddelar posi-

tiva resultat

Nyckeltal koncern

Jan–Mar Jan–Mar Helår

2013 2012 2012

Nettoomsättning (kSEK) 203 103 764

Rörelseresultat (kSEK) –6 463 –4 197 –17 647

Likvida medel (kSEK) 56 038 22 691 7 265

Eget kapital (kSEK) 62 842 28 994 15 676

Eget kapital per aktie (SEK) * 1,29 0,82 0,44

Soliditet (%) 89,4 82,6 72,6

Avkastning på eget kapital (%) neg neg neg

Balansomslutning (kSEK) 70 286 35 109 21 590

Kassalikviditet (%) 1 028,0 932,8 229,8

Antal aktier före utspädning (st)* 42 875 556 35 400 000 35 400 000

Antal aktier efter utspädning (st)* 42 875 556 35 400 000 35 400 000

Resultat per aktie  
före utspädning (SEK) –0,15 –0,12 –0,50

Resultat per aktie  
efter utspädning (SEK) –0,15 –0,12 –0,50

Aktiekurs på balansdagen (SEK) **

* Antalet aktier har räknats om för 2012 pga ändrat kvotvärde på aktien.
** Bolaget introducerades på börsen efter balansdagen



Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 4

Nexam Chemical Holding AB (publ)

När vi grundade Nexam var det med målet att leverera produkter som 

hjälper till att hantera det ökande behovet av högpresterande plaster.  

Nya resurssnåla produkter kräver lättare material och material som tål 

tuffare betingelser. Vi såg behovet och insåg att vi hade en attraktiv och 

unik lösning – vårt tvärbindarkoncept och våra produkter! 

VD:s kommentar  

 Nexams teknologi ger även nya  
möjligheter inom elektronik, olja och gas,  
transport, plast återvinning och mycket mer. 
Nya lösningar som kommer att vara bra  
för både miljö och ekonomi.

Idag, drygt tre år senare, har vi etablerat oss 

som en ledande aktör inom värmeaktiverade 

tvärbindare. De produkter vi utvecklat tillsätts 

som additiv direkt i plaster varigenom vi tillför 

helt nya funktioner som gör materialet väsent-

ligt bättre. 

Med vår teknologi och våra produkter kan 

vanliga standardplaster göras starkare och ges 

en längre livslängd. Vidare tål de värme och 

kemikalier bättre. Dessa egenskaper gör det 

möjligt för enklare plaster att konkurrera med 

betydligt dyrare och mer avancerade plaster, 

som i sin tur kan konkurrera med ännu dyrare 

eller tyngre material som t.ex. metallegeringar.

Nexams teknologi och produkter har förut-

sättningar att förändra stora delar av plastin-

dustrin. För våra kunder innebär detta att de, 

utan att behöva bygga om sina befintliga pro-

duktionsprocesser, kan leverera plaster av 

bättre kvalitet till sina slutkunder. Det innebär 

också att de kan leverera plaster som kan 

ersätta stål och andra metaller inom än fler 

områden. Särskilt attraktivt är detta inom 

transport-, flyg- och fordonsindustrin, där den 

lättare plasten ger stora energibesparingar.  

Nexams teknologi ger även nya möjligheter 

inom elektronik, olja och gas, transport, plast-

återvinning och mycket mer. Nya lösningar 

som kommer att vara bra för både miljö och 

ekonomi. Under de dryga tre år vi nu varit 

aktiva har vi steg för steg vidareutvecklat och 

förädlat våra produkter. Arbetet har resulterat 

i samarbetsavtal med fem stora plast- och 

materialföretag/konsortier och långt gångna 

utvecklingsprojekt med ytterligare ett antal 

av de största globala plast- och materialföre-

tagen. 

Flera av dessa jobbar idag med utveckling 

av nya applikationer innehållande Nexams 

tvärbindare. När vi nu närmar oss en fas av 

kommersialisering och storskalig introduktion 

av vår teknologi gör vi det med respekt för de 

utmaningar vi har framför oss och den insats 

det kommer att kräva. Samtidigt tror vi på vår 

egen förmåga och på våra produkter, vårt 

självförtroende är starkt. Vi kan leverera lös-

ningar som världen behöver och det är precis 

det vi avser att göra.

Det första kvartalet 2013 präglades av en 

hektisk tid med förberedelser för den kom-

mande anslutningen av aktien på NASDAQ 

OXM First North. Bolaget Nexam Chemical AB 

genomförde en riktad nyemission med teck-

ning under december 2012 och därpå följande 

likviddag,  stängning och registrering av emis-

sionen under januari och februari 2013. I emis-

sionen tillfördes bolaget 53 900 kSEK. Ordina-

rie stämma i Nexam Chemical AB hölls den 20 

mars där årsredovisningen för 2012 fastställ-

des. Den 20 mars genomfördes även ett 

omvänt förvärv av Nexam Chemical Holding 

AB (publ.), via apportemission av aktierna i 

Nexam Chemical AB, som genom detta blev 

koncernens nya moderbolag. Nexam Chem-

cial Holding AB (publ.) noterades sedan vid 

NASDAQ OMX First North den 23 april. Mark-

nadens intresse för Nexam har efter note-

ringen varit stark och likviditeten i aktien god.  

Under kvartalet har Nexam fortsatt driva 

sina utvecklingsprojekt i aktivt samarbete 

med kunder och partners. I vår skotska anlägg-

ning har det pågått processförberedelser och 

uppskalningsarbete inför kommande volym-

produktion. Enheten är nu väl förbered för 

kommande behov.

Vi ser nu fram emot ett spännande år där vi 

står i brytningen mellan utvecklingfas och 

kommersialisering. Att samtidigt få ansluta 

Nexams aktie på First North är ett naturligt 

steg i bolagets utveckling som aktiebolag. Vi 

gör nu allt för att skapa ett välfungerande och 

värdefullt bolag. 

Per Palmqvist Morin   

VD
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Under kvartalet har verksamheten utvecklats 

positivt på många sätt, några av de viktigare 

händelserna var:

•  Nexam blev först i världen att tillverka plast-

detaljer av tvärbunden nylon med konven-

tionell formsprutning. Detta för såväl nylon 

6 som nylon 66.

•  Nylon 66 projektet med BASF har gått 

framåt. Tvärbundna provplattor har produ-

cerats av Nexam. Analys och utvärdering 

samt vidare optimering av recepturer pågår i 

aktivt samarbete med kunden.

•  Ett världsledande företag inom specialnylo-

ner har ingått ett sekretessavtal med Nexam 

och ett gemensamt projekt för att utveckla 

högvärdiga tvärbundna nyloner har initie-

rats.

•  I försök med tvärbindning av PET har positiva 

resultat uppnåtts vid inledande försök som 

genomförs i samarbete med en ledande pro-

ducent av PET material till energisektorn. 

Sekretessavtal har nu ingåtts mellan par-

terna. Arbetet kommer att drivas vidare med 

hög prioritet hos bägge parter med mål att 

Verksamheten under kvartalet
lyfta materialegenskaperna till nya nivåer, 

vilket möjliggör lägre vikt och lägre kostna-

der.

•  HITAC projektet som syftar till att utveckla 

nya högtemperaturkompositer för flygmoto-

rer har startats upp under kvartalet. Projek-

tet är ett delprojekt inom ett större utveck-

lingsarbete inom EUs forskningsprogram 

FP7/Clean Sky och koordineras av SICOMP 

med Rolls-Royce som slutkund.

•  Leverans av tvärbundna provmaterial för 

utvärdering inom ett flertal kundprojekt rik-

tade mot elektronik- och aerospaceindustrin.

•  Färdigställande av Nexams plastbearbet-

ningslaboratorium har närmat sig slut-

förande, vilket kommer att accelerera 

utvecklingstakten framåt. Den nya utrust-

ningen har redan hunnit bidra till snabbare 

resultat inom flera kundprojekt.

Aktivitetsnivån i Nexams skotska fabrik har 

varit hög. Exempelvis har NASA och flera 

japanska kunder köpt tvärbindare under kvar-

talet. För att dessutom möjliggöra en upp-

byggnad av ett visst säkerhetslager av Nexams 

produkter så har ytterligare fyra operatörer 

projektanställts under kvartal 1 och 2. Bolaget 

räknar även med viss lego produktion till 

externa kunder under andra kvartalet.

Förutom försäljningen av testvolymer av 

produkt under kvartalet, har drygt 10 potenti-

ella kunder efterfrågat och erhållit prover av 

Nexam produkter.

Vad gäller FoU verksamheten, så har Nexam 

utöver redan befintliga laboratorieytor på 

Medicon Village, nu utökat sina lokaler på 

Ideon området (Gamma-huset) med ca 200 

m2. Detta för att husera det nya plastbearbet-

ningslaboratoriet. Investeringar har gjorts i 

maskiner för bearbetning och modifiering av 

plast. Det nya plastbearbetningslaboratoriet 

kommer att möjliggöra en acceleration av 

utvecklingsarbetet mot potentiella kunder. 

Nexam fortsatte på sin inslagna IPR-strategi 

och hade under kvartalet 28 pågående patent-

ansökningar inom totalt 10 patent familjer. 

Efter periodens utgång så har tre av dessa 

resulterat i beviljade patent – mer om detta på 

Nexams hemsida under press meddelanden. 
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Ekonomi
Omsättning och Resultat

Periodens nettoomsättning uppgick till 203 

(103) kSEK varav drygt hälften var försäljning 

av test volymer av kommersiella NEXIMID pro-

dukter. Övrig omsättning kom från försäljning 

av utvecklingsprodukter (NEXIMID och 

NEXAMITE produkter) till potentiella kunder i 

Asien, Europa och USA. 

Koncernens intäkter uppgick under kvarta-

let till 839 (418) kSEK, varav intäkter från 

bidrag uppgick till 636 (315) kSEK. 

Personalkostnaderna uppgick under kvarta-

let till –2 765 (–2 068) kSEK, ökningen kom från 

en ökad bemanning i Sverige. Detta var en 

effekt av uppbyggnaden av plastbearbet-

ningslaboratoriet i Lund. Vidare har, för att 

kunna hantera den ökande beläggningen i 

fabriken i Skottland, fyra personer anställts på 

projektbasis. Övriga rörelsekostnader uppgick 

till  –3 167 (–2 162) kSEK. I årets rörelsekostna-

der har engångskostnader relaterade till börs-

noteringen om 450 kSEK reserverats. Denna 

reserv är tänkt att täcka dels ny webplats, dels 

konsult kostnader i samband med noteringen. 

Kvartalets resultat före skatt uppgick till 

–6 487 (–4 253) kSEK och är i linje med för-

väntningarna. 

Personal och organisation  

Bolaget har i Sverige ökat antalet anställda 

jämfört med förra årets första kvartal från 10 

till 12 personer. Detta är drivet av uppbyggna-

den av ett plast bearbetningslaboratorium i 

Lund samt en hög aktivitet i bolaget. 

I Nexams skotska enhet så har antalet fast 

anställda första kvartalet 2013 jämfört med 

första kvartalet 2012 ökat från tre till fyra per-

soner. Sedan januari 2013 har bolaget även 

engagerat fyra projektanställda i syfte att 

hantera den ökande beläggningen i fabriken.  

Investeringar 

Investeringar under perioden bestod till 

största del av inköp av utvecklingsverktyg för 

formsprutning till plastbearbetningslaborato-

riet.

Kassaflöde

Periodens kassaflöde uppgick till 48 822 (–6 838) 

kSEK drivet av den emission som slutfördes i 

början på kvartalet. Kassaflödet från den 

löpande verksamheten under perioden var 

–4 505 (–3 893) kSEK varav rörelsekapitalets för-

ändring var 1 261 (–13) och där uppbyggnaden i 

lager var 238 kSEK.  

Likviditet och Finansiering

Bolaget Nexam Chemical AB genomförde 

under december 2012 teckning av en nyemis-

sion vilken slutfördes och likviden inkom 

under januari och därefter registrerades hos 

bolagsverket i februari 2013. Genom emissio-

nen tillfördes bolaget 53 900 kSEK. 

Per balansdagen den sista mars 2013 upp-

gick likvida medel till 56 038 kSEK.  Långfristiga 

skulder består av räntebärande lån från Bank 

of Scotland för verksamheten i  Nexam St. 

Andrews Ltd. 
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Aktiekapital, aktien och ägarförhållanden
Nexams aktiekapital uppgår till 938 076,92 kro-

nor fördelat på 48 780 000 utestående aktier. 

Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga 

aktier har lika rätt till utdelning. Bolagets dot-

terbolag Nexam Chemical AB har gett ut 

7 280 teckningsoptioner till personalen fördelat 

på tre optionsprogram med lösen 2016, 2017 

och 2018. Optionerna utgavs till marknadsmäs-

siga villkor. Varje option berättigar till teckning 

av en option i dotterbolaget Nexam Chemical 

AB. Nexam har ingått avtal med optionsinne-

havarna om en rätt för Nexam att förvärva 

eventuellt tecknade aktier i dotterbolaget mot 

betalning i form av 182,5034 nyemitterade 

aktier i Nexam för varje nyemitterad aktie i dot-

terbolaget. Om samtliga teckningsoptioner 

utnyttjas för teckning av aktier i dotterbolaget 

kommer Nexam ge ut totalt 1 328 625 aktier 

som betalning. De nyemitterade aktierna skulle 

motsvara ca 2,65 procent av aktiekapitalet vid 

nuvarande antal utestående aktier. 

Aktien i Nexam Chemical Holding AB notera-

des vid NASDAQ OMX First North i Stockholm 

Åtgärd
Förändring 
aktiekapital (kr)

Ack. aktie
kapital (kr)

Förändring 
(antal aktier)

Ack. antal 
aktier Kvotvärde (kr)

Bolagsbildning 50 000 50 000 1

Split — 50 000 +2 550 000 2 600 0,02

Apportemission +888 077 938 077 +46 180 000 48 780 000 0,02

Aktieägare Aktier Procent

1. Lennart Holm, via bolag 2 591 596 5,3%

2. Nordea Luxemburg för kunds räkning 2 528 400 5,2%

3. UBS AG för kunds räkning 2 279 703 4,7%

4. Per Palmqvist Morin, via bolag, privat och familj 2 070 569 4,2%

5. Jan-Erik Rosenberg, privat och via bolag 2 048 866 4,2%

6. Richard Tooby, privat och via bolag 2 004 266 4,1%

7. Daniel Röme, via bolag 2 000 237 4,1%

8. Torbjörn Lindgren, via bolag och privat 1 963 962 4,0%

9. Michael Karlsson,  privat och via familj 1 701 421 3,5%

10. Wiscania Consulting AG 912 517 1,9%

Övriga aktieägare 28 678 463 58,8%

Totalt 48 780 000 100,00%

Koncernstruktur och  
kompletterande information
Nexam Chemical Holding AB är ett svenskt 

publikt aktiebolag med organisations num-

mer 556919-9432. Koncernen består av 

moderbolaget Nexam Chemical Holding AB, 

det helägda dotterbolaget Nexam Chemical 

AB (Org. Nr 556784-6711) samt Nexam  

Chemical AB:s dotterbolag i Skottland, Nexam 

St. Andrews Ltd. (Org. Nr SC410830).

Nexam St. Andrews Ltd

Nexam Chemical Holding AB (publ)

100%

Nexam Chemical AB

100%

den 23 april 2013.  Då handeln upptogs efter 

kvartalets utgång så presenteras aktiegraf 

rörande omsättning och kurs först nästa kvar-

talsrapport. Här bredvid presenteras aktiekapi-

talets utveckling och ägarförteckning per den 9 

april. För mer information hänvisas till bolags-

beskrivningen.
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Redovisningsprinciper
Vid upprättandet av årsredovisning och kon-

cernredovisning för 2012 i Nexam Chemical 

AB tillämpade koncernen för första gången 

BFNAR 2012:1 (K3). Övergången till K3 föran-

ledde vissa ändringar i resultaträkningen. 

Moderbolaget har inte tillämpat några frivil-

liga undantag från retroaktiv tillämpning av 

K3, utan omräkning har skett med full retro-

aktivitet. Tillämpade redovisningsprinciper är 

oförändrade mot dem som användes i 2012 

års årsredovisning. För ytterligare information 

hänvisas till Nexam Chemical ABs årsredovis-

ning 2012.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens verksamhet påverkas av ett antal 

faktorer, vilka kan innebära en risk för koncer-

nens verksamet och resultat. För bolagets ris-

ker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till 

bolagsbeskrivningen på Nexams hemsida 

samt årsredovisningen för Nexam Chemical 

AB 2012.

Definitioner
Soliditet 

Anger hur stor andel av tillgångarna som är 

finansierade med egna medel. Eget kapital 

och obeskattade reserver (med avdrag för 

latent skatteskuld) i förhållande till balansom-

slutningen.

Kassalikviditet 

Visar företagets kortsiktiga betalnings-

förmåga. Omsättningstillgångar exklusive 

lager i förhållande till kortfristiga skulder. 

Avkastning på eget kapital 

Resultat efter skatt dividerat med genom-

snittligt eget kapital (ingående eget kapital 

plus utgående eget kapital dividerat med två).

Uppskattning och bedömning
För att kunna upprätta de finansiella rappor-

terna, gör styrelsen och bolagsledningen 

bedömningar och antaganden som påverkar 

företagets resultat och ställning, samt läm-

nad information i övrigt.

Uppskattningar och bedömningar utvärde-

ras löpande och baseras på historiska erfaren-

heter och andra faktorer, inklusive förvänt-

ningar om framtida händelser som förväntas 

rimliga under rådande förhållanden. Faktiskt 

utfall kan komma att skilja sig från gjorda 

bedömningar. De områden där uppskatt-

ningar 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 anlägg-

ningstillgångar.
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Finansiella rapporter

Koncernresultaträkning Jan–Mar Jan–Mar Helår

(kSEK) 2013 2012 2012

Rörelsens intäkter 839 418 3 119

Förändring varulager –330 0 1 481

Kostnad sålda varor –616 –12 –2 710

Bruttoresultat –107 406 1 890

Personalkostnader –2 765 –2 068 –8 440

Övriga rörelsekostnader –3 167 –2 162 –9 216

Av- och nedskrivningar –424 –373 –1 881

Rörelseresultat –6 463 –4 197 –17 647

Finansnetto –24 –56 43

Resultat efter finansiella poster –6 487 –4 253 –17 604

Skatt på årets resultat 0 0 0

Årets resultat –6 487 –4 253 –17 604

Koncernbalansräkning 20130331 20120331 20121231

(kSEK)

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2 930 2 837 2 952

Materiella anläggningstillgångar 7 754 7 436 8 180

Finansiella anläggningstillgångar 30 40 5

Summa anläggningstillgångar 10 713 10 314 11 137

Omsättningstillgångar

Varulager 2 048 654 1 877

Övriga omsättningstillgångar 1 486 1 451 1 311

Kassa och bank 56 038 22 691 7 265

Summa omsättningstillgångar 59 573 24 795 10 453

Summa tillgångar 70 286 35 109 21 590

Eget kapital och skulder

Eget kapital 62 842 28 994 15 676

Skulder

Långfristiga skulder 1 847 3 527 2 182

Kortfristiga skulder 5 596 2 588 3 732

Summa skulder 7 443 6 115 5 914

Summa eget kapital och skulder 70 286 35 109 21 590
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Nexam Chemical Holding AB (publ)

Kassaflödesanalys koncern Jan–Mar Jan–Mar Helår

(kSEK) 2013 2012 2012

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital –5 766 –3 880 –15 647

Förändringar i rörelsekapital 1 261 –13 31

Kassaflöde från den löpande verksamheten –4 505 –3 893 –15 616

Kassaflöde från investeringsverksamheten –306 –5 075 –7 121

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 53 633 2 130 459

Periodens kassaflöde 48 822 –6 838 –22 278

Likvida medel vid årets början 7 265 29 556 29 556

Omräkningsdifferens –49 –27 –13

Likvida medel vid årets slut 56 038 22 691 7 265

Förändringar i eget kapital Jan–Mar Jan–Mar Helår

(kSEK) 2013 2012 2012

Eget kapital vid periodens ingång 15 676 33 268 33 274

Nyemissioner och teckningsrätter 53 850 0 58

Apportemission 13 737 0 0

Kostnad för apportemission –13 687 0 0

Periodens resultat –6 487 –4 253 –17 604

Omräkningsdifferens –247 –21 –51

Eget kapital vid periodens utgång 62 842 28 994 15 676

Balansräkning moderbolaget 20130331

(kSEK)

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 243 990

Summa anläggningstillgångar 243 990

Omsättningstillgångar

Kassa och bank 50

Summa omsättningstillgångar 50

Summa tillgångar 244 040

Eget kapital och skulder

Summa eget kapital 244 040 *

Summa eget kapital och skulder 244 040

Moderbolagets eget kapital *)

Kontant nyemission 50

Apportemission 243 990

244 040

Lund, den 20 Maj 2013

Styrelsen

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 

Moderbolaget har inte bedrivit någon verksamhet under kvartal 1 och redovisar därför ingen 

resultaträkning för perioden.
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Finansiell kalender

2013 Maj Delårsrapport Q1 2013 20 maj 2013

Augusti Delårsrapport Q2 2013 19 augusti 2013

November Delårsrapport Q3 2013 25 november 2013

2014 Februari Bokslutskommuniké 2013 Februari 2014

Maj Årstämma Maj 2014

Kontakt & Medier
Bolaget

Nexam Chemical Holding AB (publ) 

Medicon Village, Scheelev. 2

223 81 Lund

Tel 0706-55 55 82

www.nexam.se  

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

Willfors, Hans Magnus

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Box 4009

203 11 Malmö

Nexam Chemical Holding AB (publ) 

Medicon Village, Scheelev. 2

223 81 Lund

Tel 0706-55 55 82

www.nexam.se


