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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 tvärbindnings-

projekt från Perstorpkoncernen. Perstorp hade 

då lagt ett antal år av utveckling på projektet, 

men beslutat att avveckla sitt engagemang 

inom området för att istället fokusera på alde-

hydbaserad kemi. Nexam har idag tretton 

anställda i Sverige samt fem i Skottland. 

Huvudkontor och R&D finns i Lund, Sverige 

medan produktionen sker i Skottland.

Vision och mission

Nexams vision är att vara en erkänt världsle-

dande aktör inom området egenskapsmodifie-

ring 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. Nexam arbetar för närvarande med 18 

av världens 100 största kemi- och material-

bolag.
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Kvartalet i korthet
Operativt:

•  En ledande USA-baserad materialleverantör till flygindustrin meddelar 

Nexam att de kommer kvalificera Nexams PEPA till ett mångårigt flyg-

plansprojekt

•  Nexam St Andrews beslutar att selektivt ta in externa kontrakttillverk-

ningsorder. En första affär till ett ordervärde om 900 kSEK för leve rans 

under augusti-september

•  Nexam har fördjupat samarbetet med några större utvalda legotillver-

kare i Europa, detta som en förberedelse för förväntad kommande pro-

duktion av multi-ton volymer av Nexams produkter

•  Nexam Chemical Holding ABs aktier anslöts på NASDAQ OMX First 

North den 23 april

•  Europeiska Patentverket (EPO) meddelade att Nexams pantentansökan 

avseende tvärbindaren PETA kommer att beviljas i Europa

•  Europeiska Patentverket (EPO) meddelade att Nexams europeiska 

patentansökan avseende bolagets tvärbindningsteknologi för polykar-

bonater kommer att beviljas i Europa 

Viktiga händelser efter periodens slut
•  Positiva kundresultat inom området tvärbindning av PET-skum, vilket 

bland annat används som material till vindkraftverk. Kunden har med-

delat att de avser att beställa ytterligare Nexamprodukt för uppskal-

ning av produktion i reguljär produktionsanläggning under september 

månad

•  Nexam Chemicals C-PET 3-projektansökan rankas som nummer 36 av 

510 europeiska ansökningar 2013 till Eureka/Eurostars i Bryssel. Bakom 

projektet står Nexam Chemical, Fraunhofer ICT från Tyskland och en 

världsledande slutkund med bas i Europa

Nyckeltal koncern
Apr-Jun

2013
Apr-Jun

2012

Ack
Jan–Jun

2013

Ack
Jan–Jun

2012
Helår
2012

Nettoomsättning (kSEK) 299 72 502 175 764

Rörelseresultat (kSEK) –5 536 –4 579 –11 999 –8 776 –17 647

Likvida medel (kSEK) 46 457 17 430 46 457 17 430 7 265

Eget kapital (kSEK) 57 473 24 624 57 473 24 624 15 676

Eget kapital per aktie (SEK) * 1,27 0,70 1,27 0,70 0,44

Soliditet (%) 86,1 79,7 86,1 79,7 72,6

Avkastning på eget kapital (%) neg neg neg neg neg

Balansomslutning (kSEK) 66 776 30 890 66 776 30 890 21 590

Kassalikviditet (%) 643,7 716,8 643,7 716,8 229,8

Antal aktier före utspädning (st)* 45 158 122 35 400 000 45 158 122 35 400 000 35 400 000

Antal aktier efter utspädning (st)* 45 348 173 35 400 000 45 348 173 35 400 000 35 400 000

Resultat per aktie före utspädning (SEK) –0,12 –0,13 –0,27 –0,25 –0,50

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) –0,12 –0,13 –0,27 –0,25 –0,50

Aktiekurs på balansdagen (SEK) ** 6,90

* Antalet aktier har räknats om för 2012 p.g.a. ändrat kvotvärde på aktien.
** Bolaget introducerades på börsen den 23 april 2013.

•  Amerikanska patentverket (USPTO) meddelade att Nexams amerikan-

ska patentansökan avseende en ny typ av tvärbindningsbar nylon kom-

mer att beviljas i USA

•  Två av Nexams kunder som arbetar med plasten PEEK återkopplar med 

positiva resultat

Finansiellt & Legalt:

•  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 299 (72) kSEK. Periodens 

resultat före skatt uppgick till –5 571 (–4 437) kSEK 

•  Balansomslutningen vid periodens slut var 66 776 (30 890) kSEK, varav 

det vid periodens utgång fanns 46 457 (17 430) kSEK i likvida medel

•  Kassaflödet under perioden var –9 541 (–5 328) kSEK, och innehåller 

flera poster av engångskaraktär 

•  Produkt utvecklad inom PO-CROSS-projektet (gällande bland annat 

tvärbunden PE till rör och andra applikationer) har skalats upp på 

Nexam St Andrews och större provmängd har skickats till projektdelta-

garna ABB, IRPC och Repsol för vidare utvärdering

•  NASA har fortsatt sina inköp av material från Nexam under sommaren 

– den senaste ordern var på ca 100 kSEK

•  Nexams patent i USA angående tvärbunden Nylon har nu beviljats 
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Utvecklingen av produkter till olika högprestandaplaster har under andra 

kvartalet fortskridit och intresset för våra produkter är oförändrat starkt! 

VD:s kommentar  

 Under kommande kvartal kommer fokus att 
ligga på support till uppskalning och utveck-
lingsarbete ute hos våra samarbetspartners. 
Detta med målsättningen att driva våra 
 produkter framåt mot en kommersialisering. 
Vi ser fram emot en spännande och intressant 
höst för Nexam.

Efter börsintroduktionen i april har fokus återi-

gen lagts på utveckling av produkter till olika 

polymerer och kunder inom olika applikations-

segment. Tre kunder inom helt olika industrier 

och marknader har meddelat att de kommer 

att genomföra uppskalningsförsök av varie-

rande storlek under andra halvåret 2013. En av 

dessa jobbar med polymera filmer till bl.a. livs-

medelsindustrin. Den andra jobbar med polyi-

midfilmer till beläggning av högprestanda-

datorchip och den tredje kunden jobbar med 

material för bl.a. vindkraftverk. 

En amerikansk kund, som har testat vår 

PEPA-tvärbindare under våren, har meddelat 

att de kommer att kvalificera vår PEPA tilll att 

användas inom högprestandakompositer för 

flygplansindustrin. Just tvärbindare till avance-

rade kompositer till rymd- och flygindustrin är 

en marknad som Nexam har jobbat mot under 

flertalet år och där är många av våra produkter 

redan kvalificerade och godkända. 

Nexam kommer även att genomföra en 

intern uppskalning av ett harts till flygindustrin 

vid vår fabrik Nexam St Andrews under hösten. 

Flygapplikationer är en marknad som nu verkar 

återhämta sig från en kraftig nedgång 

2012/2013 enligt en rapport publicerad i tid-

skriften Composites World i juli 2013  

(www.compositesworld.com/articles/beyond-

the-battlefield-uas-technology-2012-2022). 

Rapporten går även längre och förespeglar en 

oväntat god tillväxt under kommande år, detta 

tack vare ett stort och växande intresse för 

obemannade flyg för civila tillämpningar.

I denna kvartalsrapport kommer vi att ge en 

lite mer fördjupad redogörelse av den stora 

marknaden för nyloner, ett av Nexams fokus-

områden där utvecklingsarbetet fortskrider i 

hög takt. Nyloner används inom en mängd 

olika applikationer och industrier och vår 

bedömning är att Nexam framöver kommer 

att ha en stor marknad inom detta segment.

Under kommande kvartal kommer fokus att 

ligga på support till uppskalning och utveck-

lingsarbete ute hos våra samarbetspartners. 

Detta med målsättningen att driva våra pro-

dukter framåt mot en kommersialisering. Vi 

ser fram emot en spännande och intressant 

höst för Nexam.  

Per Palmqvist Morin   

CEO, Nexam Chemical AB
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Om trä är världens mest mångsidiga naturma-

terial, är nylon förmodligen det mest använd-

bara syntetiska materialet. Nylon är en plast 

som kan formas till vardagliga produkter, dras till 

fibrer för att göra tyger eller användas i avance-

rade kompositkonstruktioner. De första produk-

terna som gjordes med denna mång sidiga plast 

var tandborstar och damstrumpor. Numera 

används nylon i allt från tennisracketar och fall-

skärmar till delar i din bil, fibrer, rör samt en upp-

sjö av olika apparater och maskiner. Det är näs-

tan lättare att säga vad nylon inte används till. 

Vad är Nylon?

Nylon är en plast (polymer) som är uppbyggd 

av och består av korta, upprepande avsnitt av 

atomer (molekyler). Nylon är inte ett enda 

ämne utan är namnet på en hel familj av likar-

tade material som alla kallas polyamider.

Den huvudsakliga anledningen till att det 

finns en hel familj av olika nylonmaterial är att 

de olika varianterna av nylon har olika egenska-

per. Detta gör dem användbara för en mängd 

olika applikationer. Det finns idag en rad olika 

nylonmaterial på marknaden såsom nylon 6.6, 

nylon 6, nylon 12, och nylon 4.10. Ett annat skäl 

till framväxten av olika varianter av nylon var 

att den ursprungliga och vanligaste formen av 

materialet, nylon 6.6, patenterades av EI du 

Pont de Nemours & Company (DuPont ™), den 

amerikanska firman där den uppfanns. Rivaler 

såsom tyska kemijätten BASF var därför 

tvungna att utveckla andra snarlika alternativ. 

Marknad 

Nylon lanserades i slutet av 1930-talet och har 

sedan dess varit med om att förändra världen. 

Användningen av nylon ökar fortfarande för 

varje år som går. En konservativ volyms-

uppskattning enligt Tabell 1 ger en bild av 

marknaden. Den totala marknaden är på drygt 

2,5 miljoner ton årligen och tillväxten ligger på 

3-5 % per år. Marknaderna där nylon används 

är vitt skilda från på den ena sidan sport och 

fritidsmarknaden (kort produktlivslängd) och 

på den andra, produkter för el- och flygmark-

naden (mycket lång produktlivslängd). Nya 

nylonkvaliteter fortsätter att utvecklas vilket 

bidrar till tillväxten. De nya kvaliteter som 

utvecklas är i huvudsak inriktade mot förbätt-

Fördjupad redogörelse:  

Nylonmarknaden och Nexam
rad livslängd och förbättrad motståndskraft 

mot höga temperaturer och kemikalier. 

Tabell 1. 

Global förbrukning av nylon i 1000 ton  

(från IHS Chemical, 2012).

 

 Global volym (kton)

Fordonsindustrin 927

El och Elektronik 304

Apparater och Hushållsmaskiner 203

Ytbehandling, kablage och folier 409

Konsumentvaror och Sportartiklar 258

Verkstadsindustrin 335

Övrigt 139

Totalt 2575

Tillverkning av nylon

Till skillnad från traditionella material som trä, 

järn, ull, och bomull, existerar nylon inte i natu-

ren, plasten måste tillverkas  i kemiska fabriker 

utifrån kemikalier. En av de vanligaste nylon-

plasterna tillverkas genom att reagera ihop två 

olika molekyler vid måttlig värme (ca 285 °C) 

under tryck i ett reaktionskärl. Den ena utgångs-

molekylen är hexan-1,6-dikarboxylsyra (även 

kallad adipinsyra) och den andra är 1,6-diamino-

hexan (även kallad hexametylendiamin). När de 

kombineras, smälter de samman för att forma 

en större molekyl samtidigt som vatten avges i 

en kemisk reaktion som kallas kondensations-

polymerisation (kondens eftersom vatten eli-

mineras, polymerisation eftersom det sker upp-

repade gånger till en enda stor molekyl). Andra 

nylonvarianter framställs genom att variera de 

olika utgångsmolekylerna.

Egenskaper hos nylon

Generellt är nylon en silkeslen termoplast som 

smälter och blir rinnande när den värms upp 

(i  allmänhet vid ca 260 °C). Utmärkande egenska-

per är att den är stark och tålig. Eftersom nylon 

är en syntetisk polymer är den mycket mot-

ståndskraftig mot angrepp från naturligt före-

kommande bakterier, svampar m.m. Nylon är 

vattentätt och snabbtorkande eftersom vatten-

molekyler inte kan penetrera genom ytan (till 

skillnad från naturmaterial såsom bomull eller 

ull). Vidare har nylon har också en viss mot-

ståndskraft mot andra kemikalier.

Nexamprodukter till Nylon

Nexam har utvecklat ett antal produkter 

(tvärbindare) för egenskapsförbättringar av 

nylon. Tvärbindarna är avsedda att tillsättas 

till nylonplast, antingen av plasttillverkaren 

under tillverkningsprocessen eller av plast-

konverteraren som tillverkar själva plastdetal-

jen. De tillsatta tvärbindarna reagerar med 

plasten och aktiveras sedan under eller efter 

själva formningsprocessen av den färdiga 

komponenten. Nexam säljer sina tvärbindare 

till nylonmarknaden under varunamnet 

NEXAMITETM. Nexams produkter är i huvudsak 

inriktade mot att öka kemikalie- och tempera-

turbeständigheten hos nylonmaterial samt 

bidrar också till att förbättra de mekaniska 

egenskaperna.

 

Kunders drivkrafter att använda Nexam-

produkter

Lägre vikt (plast som ersättare till metaller), 

ökad livslängd och prestanda på plastdetal-

jerna, lägre kostnader samt effektivare bear-

betning. 

 

Kunder och projekt

Fler än tio, bland annat med BASF (världens 

största kemibolag) som Nexam ingått ett exklu-

sivt flerårsavtal med angående kommersialise-

ringen av tvärbindingsbar PA66. Övriga kunder 

omfattas av sekretessavtal, varför dessa kund-

namn inte kan omnämnas i dagsläget.

 

Hur projekt bedrivs och finansieras

Nexams olika utvecklingsprojekt finansieras 

av såväl Nexam självt, av utvecklingsbidrag 

från VINNOVA samt av kunder som utvärderar 

teknologin med avsikt att skapa nya material-

kvaliteter. Nexams produkter är avsedda att 

passa flera olika nylonkvaliteter och avsikten 

är att kunna täcka i stort sett samtliga typer 

av nylonplaster.
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Under kvartalet har verksamheten utvecklats 

positivt på många sätt. Några av de viktigare 

händelserna var: 

•  En ledande USA-baserad materialleverantör 

till flygindustrin har meddelat Nexam att de 

kommer att kvalificera Nexams PEPA till ett 

mångårigt flygplansprojekt

•  Nexam St Andrews har beslutat sig för att 

selektivt ta in externa kontrakttillverknings-

ordrar. En första affär till ett ordervärde om 900 

kSEK för leverans under augusti-september

•  Nexam har fördjupat samarbetet med ett 

flertal större legotillverkare i Europa. Detta 

som en förberedelse för förväntad kom-

mande produktion av multi-ton volymer av 

Nexam-produkter

•  I fortsatta försök tillsammans med en extern 

samarbetspartner rörande tvärbindning av 

PET har ytterligare positiva resultat upp-

nåtts. Arbetet drivs vidare med hög prioritet 

hos bägge parter med målet att lyfta mate-

rialegenskaperna till nya nivåer, vilket skulle 

möjliggöra slutprodukter med lägre vikt och 

lägre kostnad

Verksamheten under kvartalet
•  Nylon 66-projektet med BASF går framåt. 

Analys och utvärdering samt vidare optime-

ring av recepturer och uthärdning pågår i 

aktivt samarbete med kunden

•  HICTAC-projektet som syftar till att utveckla 

nya högtemperaturkompositer för flygmoto-

rer har fortsatt med god fart under kvarta-

let. Projektet är ett delprojekt inom ett större 

utvecklingsarbete inom EUs forskningspro-

gram FP7/Clean Sky och koordineras av 

SICOMP med Rolls-Royce som slutkund

•  Nexam Chemical Holding ABs aktier anslöts 

på NASDAQ OMX First North den 23 april

•  Europeiska Patentverket (EPO) meddelade 

att Nexams pantentansökan avseende tvär-

bindaren PETA kommer att beviljas i Europa

•  Europeiska patentverket (EPO) meddelade 

att Nexams europeiska patentansökan avse-

ende bolagets tvärbindningsteknologi för 

polykarbonater kommer att beviljas i Europa 

•  Amerikanska patentverket (USPTO) medde-

lade att Nexams amerikanska patentansö-

kan avseende en ny typ av tvärbindningsbar 

nylon kommer att beviljas i USA

•  Två av Nexams kunder som arbetar med 

plasten PEEK, meddelar positiva resultat

Aktivitetsnivån vid Nexams skotska fabrik har 

varit hög, och flera externa tillverkningsordrar 

har tagits under slutet av kvartalet. Detta för 

att bättre utnyttja kapaciteten i fabriken när 

den inte används för produktion av Nexam-

produkter

Förutom försäljningen av testvolymer av 

produkt under kvartalet, fortsätter nya poten-

tiella kunder att efterfråga och erhålla prover 

av Nexams produkter.

Det nya plastbearbetningslaboratoriet inklu-

sive mikrokompounderingsmaskinen har tagits 

i drift vilket nu möjligör ett accelererat utveck-

lingsarbete mot potentiella kunder inom ter-

moplaster. 

Nexam fortsatte på sin inslagna IPR-strategi 

under kvartalet. Nexam ligger i en konflikt 

med ett amerikanskt företag som önskar att 

Nexam begränsar sin användning av varumär-

ket Nexam vid produktförsäljning. Nexam 

använder sig idag av varumärkena NEXIMID 

samt NEXAMITE vid försäljning av sina pro-

dukter. Nexam förväntar sig kunna behålla 

företagsnamnet Nexam Chemical samt att 

kunna använda Nexam som varunamn för 

tjänsteförsäljning men i övrigt använda endast 

NEXIMID och NEXAMITE. Konflikten förväntas 

inte ha någon materiell inverkan på Nexam.
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Ekonomi
Omsättning och Resultat

Periodens nettoomsättning uppgick till 299 

(72) kSEK varav knappt hälften var försäljning 

av testvolymer av kommersiella NEXIMID-pro-

dukter. Övrig omsättning kom från försäljning 

av utvecklingsprodukter (NEXIMID och NEXA-

MITE-produkter) till potentiella kunder i Asien, 

Europa och USA samt försäljning av finkemika-

lier från Nexam St Andrews till externa kunder. 

Koncernens intäkter uppgick under kvarta-

let till 1 125 (677) kSEK, varav intäkter från 

bidrag uppgick till 826 (605) kSEK. 

Personalkostnaderna uppgick under kvarta-

let till –3 360 (–2 166) kSEK. Ökningen är dri-

ven av en ökad bemanning i både Sverige och 

Skottland jämfört med samma period föregå-

ende år. Detta är en effekt av uppbyggnaden 

av plastbearbetningslaboratoriet i Lund samt 

den ökade produktionstakten i Skottland. 

Övriga rörelsekostnader uppgick till –3 651 

(–2 679) kSEK. Ökningen av kvartalets rörelse-

kostnader är till stor del driven av kostnader 

relaterade till börsnoteringen och utgörs till 

största delen av inköpta tjänster. Vidare har 

kostnaderna för patentansökningar och natio-

naliseringar av patent gjort att kostnaderna 

för immateriella rättigheter stigit med cirka 

200 kSEK mot förra kvartalet samt med drygt 

400 kSEK jämfört mot föregående års andra 

kvartal. Kvartalets resultat före skatt uppgick 

till –5 571 (–4 437) kSEK. 

Personal och organisation 

Bolaget har i Sverige ökat antalet anställda 

jämfört med förra årets andra kvartal från 11  

till 13 personer. Detta är drivet av uppbyggna-

den av ett plastbearbetningslaboratorium i 

Lund samt hög aktivitet i bolaget. I Nexam St. 

Andrews har antalet fast anställda andra 

kvartalet 2013 jämfört med andra kvartalet 

2012 ökat från tre till fem personer. 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 delen av förhöjda första-leasingavgif-

ter om knappt en miljon kronor på de tre nya 

leasingobjekt (kompounderingsmaskin, form-

spruta samt mikro-kompounderingsmaskin) 

som Nexam har anskaffat till plastlaborato-

riet. Under perioden löstes även en rheometer 

ut från tidigare leasingavtal samt balansera-

des kostnader för immateriella rättigheter 

rörande polyolefiner motsvarande drygt 300 

kSEK. Mindre investeringar gjordes även i 

Skottland. 

Kassaflöde

Periodens kassaflöde uppgick till –9 541 

  (–5 328) kSEK varav engångsposter från inves-

teringsverksamheten om cirka 1 300 kSEK. 

Även de operativa kostnaderna bedöms inne-

hålla vissa poster av engångskaraktär, främst 

hänförliga till uppstartskostnader i samband 

med noteringen, om ca 300 kSEK. Kassaflödet 

från den löpande verksamheten under perio-

den var –8 110 (–4 023) kSEK, varav rörelse-

kapitalets förändring var  –3 503 (–64) drivet 

främst av uppbyggnad av varulager och mins-

kade skulder. 

Likviditet och Finansiering

Per balansdagen den sista juni 2013 uppgick 

likvida medel till 46 457 (17 430) kSEK. Lång-

fristiga skulder består av räntebärande lån 

från Bank of Scotland för verksamheten i 

Nexam St. Andrews Ltd. 

Balansräkning

Då Nexam redovisar enligt K3 har justering  

gjorts för finansiella leasingavtal i balansräk-

ningen. Detta innebär att leasingavtalen läggs 

upp som anläggningstillgångar samt kortfris-

tiga skulder. Då detta inte påverkar kassaflö-

det har justering gjorts i kassaflödesanalysen 

vilket innebär att endast de utbetalda för-

höjda leasingavgifterna ingår i posten kassa-

flöde från investeringsverksamheten. 
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Finansiella rapporter

Koncernresultaträkning

(kSEK)
Apr-Jun

2013
Apr-Jun

2012

Ack
Jan–Jun

2013

Ack
Jan–Jun 

2012
Helår
2012

Rörelsens intäkter 1 125 677 1 964 1 095 3 119

Förändring varulager 1 956 0 1 626 0 1 481

Kostnad sålda varor –1 029 –24 –1 645 –36 –2 710

Bruttoresultat 2 052 653 1 945 1 059 1 890

Personalkostnader –3 360 –2 166 –6 125 –4 234 –8 440

Övriga rörelsekostnader –3 651 –2 679 –6 818 –4 841 –9 216

Av- och nedskrivningar –577 –387 –1 001 –760 –1 881

Rörelseresultat –5 536 –4 579 –11 999 –8 776 –17 647

Finansnetto –35 142 –59 86 43

Resultat efter finansiella poster –5 571 –4 437 –12 058 –8 690 –17 604

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0

Periodens resultat –5 571 –4 437 –12 058 –8 690 –17 604

Koncernbalansräkning 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31

(kSEK)

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 3 309 2 821 2 952

Materiella anläggningstillgångar 12 373 8 391 8 180

Finansiella anläggningstillgångar 30 40 5

Summa anläggningstillgångar 15 712 11 252 11 137

Omsättningstillgångar

Varulager 3 242 808 1 877

Övriga omsättningstillgångar 1 365 1 400 1 311

Kassa och bank 46 457 17 430 7 265

Summa omsättningstillgångar 51 064 19 638 10 453

Summa tillgångar 66 776 30 890 21 590

Eget kapital och skulder

Eget kapital 57 473 24 624 15 676

Skulder

Långfristiga skulder 1 874 3 639 2 182

Kortfristiga skulder 7 429 2 627 3 732

Summa skulder 9 303 6 266 5 914

Summa eget kapital och skulder 66 776 30 890 21 590
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Kassaflödesanalys koncern

(kSEK)
Apr-Jun

2013
Apr-Jun

2012

Ack 
Jan–Jun

2013

Ack
Jan–Jun

2012
Helår
2012

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital –4 607 –3 959 –10 907 –7 930 –15 647

Förändringar i rörelsekapital –3 503 –64 –1 982 –78 31

Kassaflöde från den löpande verksamheten –8 110 –4 023 –12 889 –8 008 –15 616

Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 525 –1 417 –1 463 –6 402 –7 121

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 94 112 53 560 2 243 459

Periodens kassaflöde –9 541 –5 328 39 208 –12 167 –22 278

Likvida medel vid periodens ingång 56 038 22 691 7 265 29 556 29 556

Omräkningsdifferens –40 67 –16 41 –13

Likvida medel vid periodens utgång 46 457 17 430 46 457 17 430 7 265

Förändringar i eget kapital

(kSEK)
Apr-Jun

2013
Apr-Jun 

2012

Ack
Jan–Jun

2013

Ack
Jan–Jun

2012
Helår
2012

Eget kapital vid periodens ingång 62 842 28 994 15 676 33 268 33 274

Nyemissioner och teckningsrätter –30 0 53 820 0 58

Apportemission 0 0 13 737 0 0

Kostnad för apportemission 0 0 –13 687 0 0

Periodens resultat –5 571 –4 437 –12 058 –8 690 –17 604

Omräkningsdifferens 232 67 –15 46 –51

Eget kapital vid periodens utgång 57 473 24 624 57 473 24 624 15 676

Balansräkning moderbolaget 2013-06-30

(kSEK)

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 243 990

Summa anläggningstillgångar 243 990

Omsättningstillgångar

Övriga kortfristiga fordringar 1 047

Kassa och bank 555

Summa omsättningstillgångar 1 602

Summa tillgångar 245 591

Eget kapital och skulder

Summa eget kapital 244 253 *

Skulder

Kortfristiga skulder 1 338

Summa skulder 1 338

Summa eget kapital och skulder 245 591

Moderbolagets eget kapital *)

Kontant nyemission 50

Apportemission 243 990

Resultat januari-juni 213

244 253

Resultaträkning moderbolaget

(kSEK)
Apr-Jun

2013

Ack
Jan–Jun

2013

Rörelsens intäkter 1 840 1 840

Bruttoresultat 1 840 1 840

Personalkostnader -743 -743

Övriga rörelsekostnader -884 -884

Rörelseresultat 213 213

Finansnetto 0 0

Resultat efter finansiella poster 213 213

Skatt på årets resultat 0 0

Årets resultat 213 213

Lund, den 19 augusti 2013

Styrelsen

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 
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Aktiekapital, aktien och ägarförhållanden
Nexams aktiekapital uppgår till 938 076,92 

kronor fördelat på 48 780 000 utestående 

aktier. Bolaget har endast ett aktieslag och 

samtliga aktier har lika rätt till utdelning. Bola-

gets dotterbolag Nexam Chemical AB har gett 

ut 7 280 teckningsoptioner till personalen för-

delat på tre optionsprogram med lösen 2016, 

2017 och 2018. Optionerna utgavs till mark-

nadsmässiga villkor. Varje option berättigar till 

teckning av en option i dotterbolaget Nexam 

Chemical AB. Nexam har ingått avtal med 

optionsinnehavarna om en rätt för Nexam att 

förvärva eventuellt tecknade aktier i dotterbo-

laget mot betalning i form av 182,5034 nye-

mitterade aktier i Nexam för varje nyemitte-

rad aktie i dotterbolaget. Om samtliga 

teckningsoptioner utnyttjas för teckning av 

aktier i dotterbolaget kommer Nexam ge ut 

totalt 1 328 625 aktier som betalning. De nye-

mitterade 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 

den 23 april 2013. Nedan presenteras ett dia-

gram som visar utveckling av omsättning och 

kurs för aktien mellan den 23 april och 28 juni 

2013. Under perioden har knappt 7,5 miljoner 

aktier omsatts, motsvarande drygt 15 % av det 

totala antalet utestående aktier. Den genom-

snittliga kursen under perioden var 7,21 kronor 

per aktie. 

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

UBS AG för kunds räkning 4 172 762 8,6%

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

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

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

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

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

Daniel Röme, via bolag 2 000 237 4,1%

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

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

Björn Parkander 912 517 1,9%

Övriga aktieägare 26 785 404 54,9%

Totalt 48 780 000 100,0%

Koncernstruktur och  
kompletterande information
Nexam Chemical Holding AB är ett svenskt 

publikt aktiebolag med organisationsnummer 

556919-9432. Koncernen består av moder-

bolaget Nexam Chemical Holding AB, det hel-

ägda 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%

Aktiekapitalets utveckling och en ägarför-

teckning per den 28 juni visas nedan. För ytter-

ligare information hänvisas till den bolagsbe-

skrivning som återfinns på Nexams hemsida.

7

6,5

6

7,5

8

8,5

April JuniMaj

Aktiens utveckling under periodenPris (Kr)

Nexam OMX  index

Nexam Holdings ABs 

aktie blev den 23 april 

2013 ansluten till 

 NASDAQ OMX First 

North. Kortnamnet är 

NEXAM och ISIN-koden 

SE0005101003. För mer 

information om aktien,  

se nexam.se.
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Redovisningsprinciper
Vid upprättandet av årsredovisning och kon-

cernredovisning för 2012 tillämpade koncer-

nen för första gången BFNAR 2012:1 (K3). 

Övergången till K3 föranledde vissa ändringar 

i resultaträkningen. Moderbolaget har inte 

tillämpat några frivilliga undantag från retro-

aktiv tillämpning av K3, utan omräkning har 

skett med full retroaktivitet. Tillämpade redo-

visningsprinciper är oförändrade mot dem 

som användes i 2012 års årsredovisning. För 

ytterligare information hänvisas till koncer-

nens årsredovisning 2012.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens verksamhet påverkas av ett antal 

faktorer, vilka kan innebära en risk för koncer-

nens verksamet och resultat. För bolagets 

 risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till 

bolagsbeskrivningen på Nexams hemsida 

samt årsredovisningen för 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 betalningsför-

måga. 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).

Genomsnittligt antal aktier har beräknats 

enligt IAS33. Beräkningarna har utförts uti-

från en matematisk justering av det historiska 

antalet utestående aktier inklusive optioner.

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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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

Mars Årsstämma 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


