
 

 

Nexam Chemical Holding AB (publ) 
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016 
 

Framsteg inom PET-skum 
 

Tredje kvartalet i korthet 
Operativt: 

• Uppskalning av NEXAMITE® genomförd hos kontraktstillverkare. Mångdubblad produktionskapacitet ger lägre 

tillverkningskostnad. 
 

Finansiellt: 

• Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 1 113 (4 197*) kSEK. *Inklusive försäljning om 2 471 kSEK 

avseende produkter utanför bolagets strategiska fokus. 

• Rörelseförlusten för kvartalet var -5 785 (-2 625) kSEK.  

• Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 143 350 (36 305) kSEK. 

• Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till -3 299 (-4 937) kSEK. 
 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 
• Leveransavtal tecknas med Diab avseende högkoncentrerad masterbatch för tillverkning av PET-skum. 

• En extra bolagsstämma den 28 oktober beslutade godkänna styrelsens förslag om förvärv av utestående 

teckningsoptioner i dotterbolaget Nexam Chemical AB. Det totala vederlaget uppgår till cirka 4,7 MSEK. 

Nyckeltal koncern 
  jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår 

  2016 2015 2016 2015 2015 

Nettoomsättning (kSEK) 1 113 4 197 6 171 5 329 7 842 

Rörelseresultat (kSEK) -5 785 -2 625 -17 087 -18 886 -23 809 

Likvida medel (kSEK) 143 350 39 300 143 350 39 300 36 305 

Kassaflöde (kSEK) -3 672 -5 649 107 180 -23 360 -26 262 

Eget kapital (kSEK) 155 629 55 973 155 629 55 973 50 847 

Eget kapital per aktie före utspädning (SEK) 2,40 1,08 2,40 1,08 0,98 

Soliditet (%) 96 87 96 87 87 

Balansomslutning (kSEK) 162 459 64 468 162 459 64 468 58 674 

Kassalikviditet (%) 3 469 919 3 469 919 847 

            

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st) 64 724 000 51 780 000 61 228 175 51 780 000 51 780 000 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st) 65 250 669 52 991 794 61 734 121 52 495 052 52 496 576 

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,09 -0,05 -0,28 -0,36 -0,46 

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,09 -0,05 -0,28 -0,36 -0,46 

Aktiekurs på balansdagen (SEK) 10,15 9,70 10,15 9,70 12,50 
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VD Anders Spetz har ordet 

Uthållighet skapar resultat!  
 

Jag kan konstatera att det tredje kvartalet 2016 rent 

försäljningsmässigt inte kommer att gå till historien som 

något av de bättre för Nexam Chemical. Vi befinner oss i 

en fas av bolagets utveckling där försäljningen under 

enskilda kvartal fortsatt kommer att vara volatil och 

inverkan av enskilda order betydande. Sett över en lite 

längre tidsperiod så ska vi naturligtvis förvänta oss en 

kontinuerligt ökande försäljning. Oavsett anledning måste 

jag konstatera att vi inte är nöjda med den försäljning vi 

levererat under det tredje kvartalet. Att enbart döma 

kvartalet utifrån försäljningssiffrorna vore dock ett 

misstag. Det är viktigt att uppmärksamma att Nexam 

Chemical under perioden också utvecklats positivt på ett 

antal områden. Flera av våra kundspecifika 

utvecklingsprojekt har tagit avgörande steg framåt. Flera 

kundrelationer har utvecklats från tester i laboratorier till 

pilot- och fullskalekörningar i kundens 

produktionsutrustning. Vi har fått tydligt positiva signaler 

från våra kunder avseende försäljningsprognoser som 

lovar gott inför det kommande året. 

 

Vi har kunnat konstatera ett antal gånger att tidsfaktorn 

är utmanande när man driver ett utvecklingsbolag inom 

kemi. Inte nog med att vi noggrant måste testa och 

utvärdera våra produkter och deras funktionalitet, samma 

arbetsinsats måste sedan utföras av våra kunder och 

kunders kunder. Slutprodukterna måste inte bara ha rätt 

egenskaper, de skall också kunna tillverkas rationellt och 

kostnadseffektivt, vara säkra att använda och möjliga att 

anpassa till ett kretsloppssamhälle och fungera under en 

lång livstid utan att skapa problem. Ett antal gånger har vi 

under de senaste åren varit överoptimistiska i vår 

bedömning hur lång tid som krävs från första test av en 

produkt tills den kommersiellt och med framgång 

lanserats.  

 

 

”...vi vet att vår kemi fungerar och att 

den rätt applicerad ger helt nya och 

revolutionerande egenskaper...” 

 

  

Men vi vet att vår kemi fungerar och att den rätt 

applicerad ger helt nya och revolutionerande egenskaper 

hos olika plaster och polymera material.  

 

Idag kan jag konstatera att vi har kommit långt i vår 

utveckling och att vi nu jobbar närmare än någonsin 

tidigare med våra kunder och kunders kunder, och då med 

konkret implementering av vår kemi i kommersiella 

produkter. Ett tydligt bevis på detta är det nyligen 

tecknade leveransavtalet med den svenska 

kompositmaterialtillverkaren Diab, en global och ledande 

aktör inom skum av polyestrar. Efter en längre tids 

gemensamt utvecklingsarbete har vi nu nått ett 

kommersiellt genombrott med vår produkt NEXAMITE® 

inom skum av polyestrar. Avgörande för detta har varit 

utvecklingen av masterbatch som leveransform. 

Masterbatch är enkelt uttryckt en mycket precis och 

homogen förblandning av Nexam Chemicals produkter i 

plastkoncentrat. Detta underlättar för kunden att dosera 

rätt i produktionsprocessen vilket, då våra produkter är så 

kraftfulla, visat sig vara av mycket stor betydelse för 

stabila produktionsegenskaper samt i den färdiga 

produkten. 

 

I fallet Diab så ser de nu en möjlighet att lansera en helt 

ny generation av PET-skum baserat på den NEXAMITE®-

formulering vi levererar. Vi räknar med att under 

kommande år komma igång med regelbundna leveranser 

av kommersiella volymer inte bara till Diab utan även till 

andra kunder inom detta segment. För att säkerställa 

nödvändig produktionskapacitet av masterbatch har vi i 

nära samarbete med våra samarbetspartners säkrat upp 

produktionskapacitet. I dagsläget kommer detta att ske 

genom legotillverkningsavtal, men det är - som antytts 

tidigare - inte alls osannolikt att vi framåt kommer att välja 

att etablera egen tillverkningskapacitet. Vi har under året 

lagt ner mycket tid på att utvärdera olika alternativ och 

aktiva diskussioner pågår fortsatt. 

 

Under kvartalet har också ytterligare steg tagits med 

kontraktstillverkare och produktionsuppskalning av en av 

våra produkter har skett i dennas produktionsanläggning. 
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Hos kontraktstillverkaren kan vi mångdubbla 

tillverkningskapaciteten jämfört med vår egen pilot-

anläggning och därmed också kraftigt reducera 

tillverkningskostnaden. 

 

Värdefull närvaro på K 2016 

I mitten på oktober besökte jag och några av mina 

medarbetare K 2016 i Düsseldorf, världens största mässa 

för plast och gummi. Vårt besök präglades av högt tempo 

med många värdefulla möten och kontakter. Trots att 

mässan med sina 200 000 besökare är gigantisk, vilket 

innebär att det för en liten aktör är svårt att tränga 

igenom bruset, så lyckades vi etablera aktiva kontakter 

med flera nya potentiella kunder. Vi genomförde också ett 

antal planerade möten på ledande nivå med befintliga 

kunder där vi kunde konstatera att vår teknologi 

diskuteras på strategisk nivå, och att dessa kunder 

identifierat ett samarbete med Nexam Chemical som ett 

viktigt verktyg till nya affärsmöjligheter. Flera intressanta 

föredrag med kopplingar till Nexam Chemical 

presenterades också under mässans konferensdel. Bland 

annat flamskyddsmedel för polyester där vår NEXAMITE®-

produkter rekommenderades som additiv för att uppnå 

förbättrade mekaniska egenskaper i polyester. 

 

Våra fokusområden 

Skum av polyestrar, bl.a. PET 

Det har nu nästan gått ett år sedan vi tecknade ett 

samarbetsavtal med Diab med målet att utveckla ett nytt 

unikt högpresterande PET-skum. Tillsammans har 

parterna hittat formen för hur NEXAMITE® skall 

inkluderas i Diab’s produktionsprocess, vilket nu 

resulterat i en helt ny generation av skum. Genom att 

dosera vår NEXAMITE® i masterbatch har vi lyckats 

”paketera” vår produkt på ett sätt som gör det möjligt för 

Diab att enkelt applicera den i sin produktionsutrustning. 

Det framgångsrika samarbetet har nu resulterat i ett 

leveransavtal mellan Nexam Chemical och Diab.  

 

”… stärker ytterligare förut-

sättningarna att lyckas med övriga 

skumtillverkare i världen.” 

 

 

 

Parterna avser nu att gå vidare och fördjupa samarbetet 

ytterligare. Marknaden för miljövänliga PET-skum är en 

viktig och växande marknad där vi nu etablerat oss. Den 

framgång som nu uppnåtts tillsammans med Diab stärker 

ytterligare förutsättningarna att lyckas med övriga 

skumtillverkare i världen. Vi samarbetar som bekant 

redan med samtliga ledande aktörer inom området. Varje 

kund är dock unik och har sin egenutvecklade 

tillverkningsprocess vilket ställer krav på oss att anpassa 

(”paketera”) vår produkt. Återigen, det tar lite tid men vi 

är övertygade om att vi kommer att nå fram. 

 

Rör av polyeten 

Hos flera av de ledande rörtillverkarna fortgår tester med 

polyetenrör innehållande NEXAMITE®. Under kvartalet 

har det tillkommit några helt nya kunder inom de 

områden där vi uppnått ett ”proof of concept” och kan 

erbjuda färdigutvecklade produkter. Parallellt fortskrider 

utvecklingsarbetet i samarbete med några utvalda 

rörtillverkare inom helt nya och avancerade tillämpningar 

av vår NEXAMITE-teknologi. Dessa tillverkare har kommit 

olika långt i sina utvärderingar, men i samtliga fall är 

indikationerna positiva och hittills har samtliga valt att gå 

vidare med sina utvecklingsprojekt vilket är mycket 

lovande. Vi har fått indikationer från en av våra 

polyetentillverkande kunder som nu uttryckt sin avsikt att  

Konvertera delar av sin tillverkning till NEXAMITE®-

modifierade produkter. Vi har ännu inte sett detta i våra 

orderböcker, men erfarenheten från vårt långa 

samarbete med kunden ifråga ger denna avsiktsförklaring 

hög trovärdighet. Det ser med andra ord lovande ut även 

inom detta fokusområde inför det kommande året. 

 

Under de senaste sex månaderna har vi levererat relativt 

stora testvolymer till flera globala polyetentillverkare. 

Samtliga dessa är i behov att förbättra sina produkter i 

syfte att bibehålla sin konkurrenskraft gentemot 

rörindustrin. Utvärderingar med våra produkter pågår hos 

dessa tillverkare med avsikt att respektive tillverkare ska 

hitta rätt dosering i sin process / produkt i syfte att få ut 

maximal effekt av NEXAMITE®. Om vi lyckas med någon / 

några av dessa globala aktörer innebär detta en mycket 

stor affärspotential. Realistiskt sett så ska man dock vara 

medveten om att försäljning av större volymer, även vid 

framgångsrika resultat, ligger ytterligare något år fram i 

tiden.  
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Högprestanda plaster 

Försäljningen av produkter mot högprestanda plaster 

ligger fast på en relativt konstant nivå. Nya kommersiella 

kunder tillkommer men volymerna per kund liksom totalt 

är fortsatt låga. Vi har dock under kvartalet fått 

indikationer från ett par kunder inom ett specifikt 

högprestandaområde att produktionsvolymerna hos 

slutkunden nu skalas upp kraftigt. Vår försäljningsprognos 

framåt har som en konsekvens reviderats uppåt flera 

gånger och vi har även förberett oss för större volymer 

genom att utöka vårt samarbete med relevanta 

produktionspartners i syfte att bygga upp ett nödvändigt 

lager för att möta en förväntad efterfrågeökning.  

 

Marknadsbearbetning 

Vi har fortsatt stort fokus på kommersialisering och tar 

kontinuerligt steg framåt. Våra ökade resurser mot 

marknad och försäljning märks tydligt i form av fler och 

kraftfullare aktiviteter med högre intensitet mot 

marknaden. Det faktum att vi nu lyckats formulera och 

implementera masterbatch som leveransform ser vi som 

ett genombrott. De resultat vi nu når ute hos kunderna 

med masterbatch innebär att de resultat vi tidigare sett i 

mindre skala med avseende på kvalitet och prestanda nu 

också kan åstadkommas med väsentligt större stabilitet 

ute hos våra kunder i stor skala.  

 

Kommunikation 

Glädjande nog är intresset för Nexam Chemical inte bara 

stort inom plastvärlden, utan också hos våra många 

aktieägare. Vi får många frågor och otåligheten är stor. 

Varför tar det sådan tid? Vilka framsteg görs och vilka 

kunder arbetar ni tillsammans med. Varför kommunicerar 

ni inte fler resultat?  

 

 

Hur gärna jag än skulle vilja svara på alla de relevanta 

frågor vi får så kommer det inte alltid att kunna ske. 

Nexam Chemicals kemi har potential att förbättra såväl 

processbarhet som produktegenskaper hos våra kunder. 

Att utveckla nya processer och produkter kan innebära 

betydande konkurrensfördelar och arbetet med att 

utveckla sådana lösningar bedrivs med högsta sekretess. 

Våra kunder måste kunna lita på att Nexam Chemical inte 

på något sätt avslöjar konfidentiell information eller 

indikerar att en viss tillverkare håller på med ett 

utvecklingsarbete inom en specifik sektor. Konsekvensen 

blir att vi är, och fortsatt kommer att vara, mycket 

återhållsamma med vår informationsgivning runt såväl 

samarbetspartners som specifika applikationer och 

produkter. Det är först när våra kunder officiellt lanserat 

kommersiella produkter som vi kan avslöja vår medverkan 

och då bara om det ligger i vår kunds intresse. 

Detta innebär naturligtvis inte att vi inte kan bli bättre. Vår 

ambition är att ge en korrekt och relevant information och 

hålla alla bolagets intressenter informerade om bolagets 

utveckling. Som ett steg i detta kommer vi nu att – 

förutom mer formell information, pressmeddelanden, 

med mera – på regelbunden basis ge ut ett nyhetsbrev där 

vi i lite mer allmänna ordalag beskriver vår verksamhet.  

 

Jag kan lova att vi, i allt vi gör, alltid har våra kunders och 

ägares bästa för ögonen.  

 

Anders Spetz, VD 
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Detta är Nexam Chemical 
Nexam Chemical 

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som 

gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen 

produktionsteknik avsevärt förbättra egenskaper och 

prestanda i de flesta typer av plaster. Till de egenskaper 

som förbättras hör bland annat temperaturtålighet och 

livslängd. De egenskapsförbättringar man kan nå genom 

att använda Nexam Chemicals teknologi gör det möjligt 

att ersätta metaller och andra tyngre och dyrare material 

med plast inom en rad olika applikationer och 

tillämpningsområden. Bolaget grundades i juli 2009 efter 

en så kallad ”management buy-out” av ett 

tvärbindningsprojekt 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 aldehydbaserad kemi. 

Huvudkontor och laboratoriet för utveckling av 

plastapplikationer finns i Lund, Sverige. Ny utveckling och 

formuleringsutvärdering sker i kemi laboratoriet i St 

Andrews, Skottland där även pilotskalig produktion sker. 

Storskalig produktion sker i samarbete med stora 

kontraktstillverkare. 

 Pågående samarbeten och kundprojekt 

Sedan Nexam Chemicals teknologi introducerades 2009 

har ett antal utvecklingsprojekt och samarbeten inletts 

med en rad aktörer, varav flera är världsledande inom sina 

respektive nischer. Nexam Chemical arbetar med flera av 

de största kemi- och materialbolagen i världen. 

 

Vision och mission 

Nexam Chemicals vision är att vara en erkänt 

världsledande aktör inom området egenskaps-

modifiering av plast och polymera material genom 

värmeaktiverad tvärbindning. 
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Ekonomi 
Omsättning och resultat 

Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 1 113    

(4 197) kSEK. I omsättning för det tredje kvartalet 2015 

ingår försäljning om 2 471 kSEK avseende produkter 

utanför bolagets strategiska fokus.  Övriga rörelseintäkter 

uppgick under kvartalet till 451 (850) kSEK, vilka till största 

delen är kopplade till bidrag från Vinnova/Eurostar.  

 

Personalkostnaderna var under tredje kvartalet, -4 382     

(-3 141) kSEK och de övriga externa kostnaderna var för 

kvartalet -1 958 (-1 987) kSEK. Ökningen av kostnaderna 

mot föregående år är kopplat till rekrytering och den 

ökning av antalet anställda som skett. Rullande tolv 

månader har kostnaderna ökat med 1 212 kSEK, vilket är 

kopplat till den expansion bolaget befinner sig i. Kvartalets 

resultat före skatt uppgick till -5 825 (-2 681) kSEK.  

 

Personal och organisation 

Jämfört med föregående kvartal har medelantalet 

anställda ökat från till 13 (12) varav 9 (9) i Sverige och 5 

(4) i Skottland. Antal anställda vid periodens utgång var 

fjorton. 

 

Investeringar 

Under kvartalet gjordes investeringar i anläggnings-

tillgångar med 83 (268) kSEK. 

 

Kassaflöde 

Periodens kassaflöde uppgick till -3 672 (-5 649) kSEK. 

Kassaflödet har framförallt påverkats positivt av 

förändringar i rörelsekapitalet. Kassaflödet från den 

löpande verksamheten uppgick till -3 299 (-4 937) kSEK. 

 

Finansiell ställning 

Jämfört med årets början uppgick soliditeten den 30 

september 2016 till 96 (87) procent och det egna kapitalet 

till 155 629 (50 847) kSEK. Likvida medel på balansdagen 

var 143 350 (36 305) kSEK jämfört med årets början. Bland 

de långfristiga skulderna finns ett räntebärande lån från 

Handelsbanken i Skottland avseende verksamheten i 

Nexam St. Andrews Ltd.  
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Finansiella rapporter i sammandrag 
 

Resultaträkning koncernen           

  jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår 

(kSEK) 2016 2015 2016 2015 2015 

Omsättning 1 113 4 197 6 171 5 329 7 842 

Övriga rörelseintäkter 451 850 1 553 2 701 3 425 

Råvaror och förnödenheter -476 -1 930 -4 079 -2 578 -4 329 

Övriga externa kostnader -1 958 -1 987 -7 247 -10 061 -12 530 

Personalkostnader -4 382 -3 141 -11 893 -12 368 -15 710 

Av- och nedskrivningar -533 -614 -1 592 -1 909 -2 507 

Rörelseresultat -5 785 -2 625 -17 087 -18 886 -23 809 

Finansnetto -40 -56 -128 107 100 

Resultat före skatt -5 825 -2 681 -17 215 -18 779 -23 709 

Skatt på årets resultat - 33 - 33 - 

Periodens resultat -5 825 -2 648 -17 215 -18 746 -23 709 

      
Balansräkning koncernen           

      30 sep 30 sep 31 dec 

(kSEK)     2016 2015 2015 

Tillgångar           

Anläggningstillgångar       
Immateriella tillgångar     1 945 2 091 2 054 

Materiella tillgångar     9 201 11 723 10 648 

Finansiella tillgångar     245 330 188 

Summa anläggningstillgångar   11 391 14 144 12 890 

Omsättningstillgångar           

Varulager     5 663 5 671 5 734 

Övriga omsättningstillgångar     2 055 5 353 3 745 

Kassa och bank     143 350 39 300 36 305 

Summa omsättningstillgångar     151 068 50 324 45 784 

Summa tillgångar     162 459 64 468 58 674 

       
Eget kapital och skulder           

Eget kapital     155 629 55 973 50 847 

Skulder           

Avsättningar     298 149 179 

Långfristiga skulder     2 341 3 488 2 922 

Kortfristiga skulder     4 191 4 858 4 726 

Summa skulder     6 830 8 495 7 827 

Summa eget kapital och skulder     162 459 64 468 58 674 
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Förändringar i eget kapital           

  jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår 

(kSEK) 2016 2015 2016 2015 2015 

Eget kapital vid periodens ingång 161 546 58 721 50 847 73 804 73 804 

Nyemissioner och teckningsrätter - 26 129 440 631 631 

Emissionskostnader - - -6 881 - - 

Periodens resultat -5 825 -2 648 -17 215 -18 746 -23 709 

Omräkningsdifferens -92 -126 -562 284 121 

Eget kapital vid periodens utgång 155 629 55 973 155 629 55 973 50 847 

      
Kassaflödesanalys koncernen           

  jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår 

(kSEK) 2016 2015 2016 2015 2015 

Kassaflöde från den löpande verksamheten           

före förändringar av rörelsekapital -5 214 -1 826 -15 279 -16 687 -20 997 

Förändringar i rörelsekapital 1 915 -3 111 1 038 -5 432 -4 058 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 299 -4 937 -14 241 -22 119 -25 055 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -61 -268 -230 -798 -616 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -312 -444 121 651 -443 -591 

Periodens kassaflöde -3 672 -5 649 107 180 -23 360 -26 262 

Likvida medel vid periodens ingång 147 051 44 931 36 305 62 543 62 543 

Omräkningsdifferens i likvida medel -29 18 -135 117 24 

Likvida medel vid periodens utgång 143 350 39 300 143 350 39 300 36 305 

 

Resultaträkning moderbolaget          Balansräkning moderbolaget       

  
jul- 
sep 

jul- 
sep 

jan-
sep 

jan-
sep Helår    30 sep 30 sep 31 dec 

(kSEK) 2016 2015 2016 2015 2015  (kSEK) 2016 2015 2015 

Rörelsens intäkter 1 433 844 6 049 4 932 5 877  Tillgångar       

Övriga externa kostnader -851 -373 -2 598 -2 276 -3 044  Anläggningstillgångar     
Personalkostnader -2 452 -1 314 -6 067 -4 780 -5 823  Finansiella anläggningstillgångar 264 730 251 642 254 673 

Rörelseresultat -1 870 -843 -2 616 -2 124 -2 990  Summa anläggningstillgångar 264 730 251 642 254 673 

Finansnetto 97 98 291 552 695  Omsättningstillgångar       

Resultat före skatt -1 773 -745 -2 325 -1 572 -2 295  Övriga kortfristiga fordringar 28 427 19 517 20 711 

Skatt på årets resultat - 33 - 33 -  Kassa och bank 133 561 35 789 30 721 

Periodens resultat -1 773 -712 -2 325 -1 539 -2 295  Summa omsättningstillgångar 161 988 55 306 51 432 

       Summa tillgångar 426 718 306 948 306 105 

Styrelsens försäkran      
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten Eget kapital och skulder       

ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verk- Summa eget kapital 424 543 305 065 304 309 

samhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och Skulder       

osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i Avsättningar 298 149 179 

koncernen står inför.    Kortfristiga skulder 1 877 1 734 1 617 

       Summa skulder 2 175 1 883 1 796 

Lund 8 november 2016  Summa eget kapital och skulder 426 718 306 948 306 105 

 
  Anders Spetz                          Lennart Holm 
  Verkställande direktör          Styrelsens ordförande 
 
 
  Daniel Röme                           Cecilia Jinert Johansson       Per-Ewe Wendel 
  Ledamot                                  Ledamot                            Ledamot 
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Revisorns granskningsrapport
Till styrelsen i Nexam Chemical Holding AB (publ) 

Org nr 556919-9432 

 

Inledning  

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för Nexam 

Chemical Holding AB (publ) per den 30 september 2016 och den niomånaders period som slutade per detta datum. Det är 

styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet 

med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga 

granskning.  

 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning  

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning ISRE 2410 Översiktlig granskning 

av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i 

första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och 

att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre 

omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god 

revisionssed i övrigt har.  

 

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet 

att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den 

uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på 

en revision har.  

 

Slutsats  

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att 

delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens- och moderbolagets del i enlighet med 

årsredovisningslagen. 

 

Helsingborg, den 8 november 2016,  

 

 

Mazars SET Revisionsbyrå AB 

 

 

 

Bengt Ekenberg 

Auktoriserad revisor  
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Aktiekapital, aktien och ägarförhållanden 
Bolagets aktiekapital uppgår till 1 244 692,31 kronor fördelat på 64 724 000 utestående aktier. Bolaget har endast ett 

aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning. Aktien i Nexam Chemical Holding AB noterades på NASDAQ Stockholm 

First North den 23 april 2013. Under tredje kvartalet 2016 har ca 6,7 miljoner aktier omsatts och den genomsnittliga kursen 

under perioden var 10,77 kronor per aktie. 

 

Incitamentsprogram 

Bolaget har fem pågående incitamentsprogram om totalt 2 674 625 teckningsoptioner vilka alla ger rätt att teckna en ny 

aktie. Alla teckningsoptioner har utgetts till marknadsmässigt värde, beräknat enligt ”Black Scholes”-formeln. Om alla nu 

utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer den totala utspädningseffekten att uppgå till cirka 4,0 %. Avseende de tre 

första incitamentsprogrammen (2009/2016, 2010/2017, 2012/2018), har dotterbolaget Nexam Chemical AB gett ut totalt 

7 280 teckningsoptioner, där varje option berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i dotterbolaget. Nexam Chemical 

Holding AB (publ) har ingått avtal med optionsinnehavarna om en rätt för Bolaget att förvärva varje eventuellt tecknad aktie 

i dotterbolaget mot betalning i form av 182,5034 nyemitterade aktier i Nexam Chemical Holding AB (publ). I tabellen nedan 

är optionspris, lösenpris och antal utestående optioner för dessa tre incitamentsprogram omräknade i enlighet med detta 

avtal.  

 

Den 28 oktober 2016 hölls en extra bolagsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ) som beslutade i enlighet med 

styrelsens förslag att förvärva alla utestående teckningsoptioner i dotterbolaget Nexam Chemical AB från tio 

optionsinnehavare. Total köpeskilling för de 7 280 teckningsoptioner, som ger innehavaren rätt att teckna motsvarande 

1 328 625 aktier i Nexam Chemical Holding AB, uppgår till cirka 4,7 MSEK.  

 

För mer information om och fullständiga villkor beträffande incitamentsprogram 2014/2017 och 2015/2018 hänvisas till 

besluten på årsstämman 2014 och 2015. 

Tilldelningsdatum Optionspris 
Tidigaste 

inlösendag Slutförfallodag Lösenpris 
Utestående optioner 
 30 september 2016 

Utspädning vid  
fullteckning 

 2009-12-11 0,20 2016-09-15 2016-12-15 5,48 372 307 0,6% 

 2010-12-20 0,20 2017-09-15 2017-12-15 5,48 419 758 0,6% 

 2012-11-01 0,11 2018-10-01 2018-12-31 10,96 536 560 0,8% 

2014-10-31 0,20 2017-09-25 2017-10-09 35,20 700 000 1,1% 

2015-06-17 0,76 2018-09-03 2018-09-17 13,00 646 000 1,0% 

          2 674 625 4,0% 

 

Aktieägarförteckning 

Antalet aktieägare per den 30 september 2016 var 8 193, en minskning med 97 ägare under tredje kvartalet. 

Aktieägare Aktier Andel 

Försäkringsbolaget, Avanza Pension 7 123 183 11,0% 

SIX SIS AG 5 614 440 8,7% 

Handelsbanken Fonder 3 000 000 4,6% 

Länsförsäkringar Småbolag Sverige 2 346 782 3,6% 

Lennart Holm, privat och via bolag 2 101 596 3,2% 

Danske Invest Sverige Fokus 2 000 000 3,1% 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 888 872 2,9% 

Daniel Röme, via bolag 1 500 237 2,3% 

Michael Karlsson 947 942 1,5% 

Björn Parkander 912 517 1,4% 

Övriga aktieägare (ca 8 200 st) 37 288 431 57,6% 

Totalt 64 724 000 100,0% 
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Koncernstruktur och kompletterande information 
Nexam Chemical Holding AB är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556919-9432. Koncernen består av 

moderbolaget Nexam Chemical Holding AB (publ), det helägda dotterbolaget Nexam 

Chemical AB (org. nr 556784-6711), och Nexam Chemical ABs dotterbolag i Skottland, 

Nexam St. Andrews Ltd. (org. nr SC410830). 

 

Redovisningsprinciper 
Nexam Chemical tillämpar Årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid 

upprättandet av sina finansiella rapporter. Tillämpade 

redovisningsprinciper är oförändrade mot dem som 

användes i 2015 års årsredovisning. För ytterligare 

information hänvisas till koncernens årsredovisning 2015.  

Vid upprättande av delårsrapporter tillämpas BFNAR 

2007:1.

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Koncernens verksamhet påverkas av ett antal faktorer, 

vilka kan innebära en risk för koncernens verksamhet och 

resultat. För bolagets risker och osäkerhetsfaktorer 

hänvisas till årsredovisningen för 2015 på Nexam 

Chemicals hemsida. 

 

Uppskattning och bedömning 
För att kunna upprätta de finansiella rapporterna, gör 

styrelsen och bolagsledningen bedömningar och 

antaganden som påverkar företagets resultat och 

ställning, samt av lämnad information i övrigt. 

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och 

baseras på historiska erfarenheter och andra faktorer, 

inklusive förväntningar om framtida händelser som 

förväntas rimliga under rådande förhållanden. Faktiskt 

utfall kan komma att skilja sig från gjorda bedömningar. 

De områden där uppskattningar 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 anläggningstillgångar.  

 

Finansiell kalender  
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016 
2017-05-10 Delårsrapport januari-mars 2017 
2017-05-16 Årsstämma 2017 
2017-08-18 Delårsrapport januari-juni 2017 
2017-11-08 Delårsrapport januari-september 2017 
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Delårsrapporterna finns tillgängliga på  
www.nexamchemical.com. 
 

 

 

 

  

http://www.nexamchemical.com/


 

Årsstämma 
Nexam Chemicals årsstämma kommer att hållas tisdagen 

den 16 maj 2017 kl. 15.00 på Elite Hotel Ideon, 

Scheelevägen 27 i Lund.  

 

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid 

årsstämman, om begäran har inkommit till styrelsen 

senast den 28 mars 2017.  

 

Styrelsen kan kontaktas per e-post på adress: 

styrelsen@nexamchemical.com eller med vanlig post på 

adress: 

Nexam Chemical Holding AB (publ) 

Att: Styrelsen 

Scheelevägen 19 

223 63 LUND 

 

 

Valberedningen består av följande personer: 

Magnus Strömer, ordförande i valberedningen och utsedd 

av Handelsbanken Fonder; Jesper Bonnivier, utsedd av 

Länsförsäkringar Småbolag Sverige; samt Lennart Holm. 

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen 

kan vända sig till valberedningen per e-post på adress: 

valberedning@nexamchemical.com, eller med vanlig post 

på adress: 

Nexam Chemical Holding AB (publ) 

Att: Valberedningen 

Scheelevägen 19 

223 63 LUND 

 

För att valberedningen skall kunna behandla inkomna 

förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara 

valberedningen tillhanda senast den 1 mars 2017. 

 

Frågor kring rapporten besvaras av: 

Anders Spetz, VD 
Tel: +46-(0)703 47 97 00 
E-post: anders.spetz@nexamchemical.com 

 
  

mailto:anders.spetz@nexamchemical.com
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Kontakt & Medier 
Bolaget 
Nexam Chemical Holding AB (publ) 
Scheelevägen 19 
223 63  LUND 
Tel. 0703-47 97 00 
www.nexamchemical.com 
 
Certified Adviser 
FNCA Sweden AB 
Humlegårdsgatan 5 
102 48   STOCKHOLM 
Tel. 08-528 00 399 
www.fnca.se 

Kontoförande institut 
Euroclear Sweden AB 
Box 7822 
103 97  STOCKHOLM 
Tel. 08-402 90 00 
www.euroclear.nu 
 
Revisor 
Bengt Ekenberg 
MAZARS SET Revisionsbyrå AB 
Terminalgatan 1 
252 78  HELSINGBORG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Nexam Chemical Holding AB (publ) 
Scheelevägen 19 

223 63  LUND 
Tel. 0703-47 97 00 

www.nexamchemical.com 

http://www.nexamchemical.com/
http://www.remium.com/
http://www.euroclear.nu/

