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Operativt: 

• Högsta försäljningen någonsin i bolagets historia för ett enskilt kvartal. 

• Leverans till ny produktionsanläggning hos befintlig rörkund genomförd samtidigt som tillgång till specifik polyeten 

håller tillbaka volymutvecklingen. Alternativa leverantörer är under utvärdering. 

• Vinnovabidrag beviljat för utveckling av uthålliga grafenmodifierade kompositer för högtemperaturapplikationer 

tillsammans med SWEREA Sicomp. 

• Nexam Chemical godkänns för notering på Nasdaq First North Premier.   

 

Finansiellt: 

• Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 4 577 (4 242) kSEK. 

• Rörelseförlusten för kvartalet var -5 791 (-5 728) kSEK.  

• Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 118 983 (133 147) kSEK. 

• Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till -4 762 (-6 783) kSEK. 

 

  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår 

  2017 2016 2017 2016 2016 

Nettoomsättning (kSEK) 4 577 4 242 6 913 5 058 8 268 

Rörelseresultat (kSEK) -5 791 -5 728 -10 724 -10 434 -21 923 

Likvida medel (kSEK) 118 983 147 051 118 983 147 051 133 147 

Kassaflöde (kSEK) -5 798 -7 722 -14 159 110 852 97 005 

Eget kapital (kSEK) 153 394 177 875 153 394 177 875 164 231 

Eget kapital per aktie före utspädning (SEK) 2,37 2,75 2,37 2,75 2,54 

Soliditet (%) 95 95 95 95 94 

Balansomslutning (kSEK) 161 267 188 042 161 267 188 042 173 884 

Kassalikviditet (%) 2 024 1 999 2 024 1 999 1 857 

            

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st) 64 724 000 64 724 000 64 724 000 59 461 055 62 106 907 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st) 64 724 000 65 250 669 64 724 000 59 967 001 62 106 907 

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,09 -0,09 -0,17 -0,18 -0,36 

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,09 -0,09 -0,17 -0,18 -0,36 

Aktiekurs på balansdagen (SEK) 8,75 11,00 8,75 11,00 12,25 
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VD Anders Spetz har ordet 

 

Halvvägs in i verksamhetsåret kan vi med tillfredställelse 

konstatera att Nexam Chemical uppvisar ett andra kvartal 

med den hittills bästa försäljningen i bolagets historia. 

Framåt räknar vi med en fortsatt tillväxt, dock befinner sig 

verksamheten fortfarande i en fas där påverkan från 

enskilda order kommer att resultera i variationer mellan 

enskilda kvartal. Precis som under det första kvartalet i år 

ser vi en fortsatt positiv utveckling inom samtliga tre 

fokusområden; högprestandaplaster, polyetenrör och 

polyesterskum. Det blir allt mer uppenbart att vår satsning 

på masterbatch är rätt vägval och ger resultat. Genom 

masterbatch konceptet har det blivit väsentligt enklare för 

våra kunder att dosera våra produkter på ett stabilt och 

effektivt sätt i sin produktionsprocess.  

 

Försäljning i samtliga fokusområden – med hög-

prestandaplaster i spetsen 

Ser vi till försäljningen så står högprestandaplaster för den 

största andelen av vår försäljning under kvartalet och är 

det fokusområde som just nu driver försäljningstillväxten. 

Vi har nu levererat delar av de beställningar vi 

presenterade i förra kvartalsrapporten samt levererar 

enligt plan den större order avseende NEXIMID® som 

kommunicerades i november 2016. Denna order uppgick 

till sammanlagt 5,4 MSEK, vilken avropas successivt och 

beräknas vara slutlevererad under innevarande år.  

 

”…nya produkter möjliggör 

ytterligare egenskapsförbättringar..” 

 

För att ytterligare stärka vår position inom området 

högprestandaplaster har vi tagit fram flera nya produkter, 

det vill säga nya molekyler, som kompletterar vår 

produktportfölj. Dessa nya produkter möjliggör 

ytterligare egenskapsförbättringar i våra kunders 

slutprodukter inom lättviktapplikationer, primärt material 

till flygindustrin. 

 

Fokusområdet polyetenrör har uppvisat en hög 

aktivitetsnivå under andra kvartalet. Vi har nu etablerat en 

väl fungerande leveransprocess och tillförsäkrat oss de 

resurser som krävs för att effektivt kunna serva våra 

  

kunder. Intäkterna från försäljning inom segmentet under 

andra kvartalet kommer från befintliga kunder och är ett 

resultat av vårt målmedvetna försäljningsarbete. Vi 

noterar med tillfredsställelse att intresset för våra 

produkter och lösningar är stort och arbetar oförtrutet 

vidare med att etablera nya kunder inom polyetenrör. 

Som bekant är införsäljningsprocesserna långa och kräver 

uthållighet. I takt med att vi bygger upp fler 

återkommande kunder som fungerar som viktiga 

referenser så räknar vi med att kunna accelerera 

försäljningen.  

 

En nyckelfaktor som kortsiktigt begränsar 

volymutvecklingen har visat sig vara tillgång för Nexam 

Chemical till rätt polyeten som bas i vår produkt. Vi är idag 

beroende av en leverantör som i dagsläget inte kan 

erbjuda de volymer vi behöver till ett konkurrenskraftigt 

pris. Sett över lite längre tid så räknar vi med att lösa detta 

problem, på kort sikt har det dock inneburit ett tapp av 

försäljning.  

 

Det utvecklingsprojekt som syftar till framtagande av en 

helt ny typ av polyetenrör, som jag tidigare nämnt, löper 

vidare helt enligt plan och vi har nu uppnått flera viktiga 

milstolpar. 

 

När det gäller vårt tredje fokusområde, skum av 

polyestrar, så kan vi konstatera att det gått framåt under 

perioden. Samarbetet med Diab, en av världens största 

tillverkare av högprestandaskum, löper på och leveranser 

har inletts enligt plan. Det leveransavtal vi under förra 

kvartalet ingick med Armacell är med viss fördröjning nu 

på väg att hitta sin praktiska form. Avtalet innebär att 

Armacell kommer att använda NEXAMITE® i sitt 

ArmaFORM® PET-skum för att nå en ökad effektivitet. 

 

Nytt spännande samarbete med SWEREA 

Under perioden fick vi det glädjande beskedet att Vinnova 

totalt beviljat 879 kSEK till ett utvecklingsprojekt där vi 

tillsammans med SWEREA Sicomp ska ta fram uthålliga 

grafenmodifierade kompositer för högtemperatur-

applikationer. Syftet med projektet, som pågår över 

nästan två år, är bland annat att kunna reducera vikten 
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och öka användbarheten av kolfiberkompositer i krävande 

applikationer. Den här typen av värmetåliga kompositer 

skulle till exempel kunna ersätta detaljer i motorer som 

idag görs i metall. Nexam Chemical kommer som en del i 

detta projekt att vidareutveckla sin NEXIMID®-produkt 

MHT-R vilken kommer att ingå i nya hartser baserat på 

grafen. 

 

Utvärdering för accelererad utveckling går framåt 

Som jag tidigare nämnt så ser vi att nyckeln till Nexam 

Chemicals framgång är kommersialiseringen av 

masterbatch. Vi har också kommunicerat att vi genom 

masterbatch ser möjligheter till att påskynda bolagets 

utveckling genom att ingå partnerskap med aktörer som 

kompletterar oss eller eventuellt via förvärv. Den 

systematiska utvärdering som genomförts under året och 

som vi tidigare flaggat för har identifierat flera intressanta 

möjligheter. Vårt mål är att innan året är slut nå fram till 

en överenskommelse med utvald part.  

 

Listbyte öppnar för nya intressenter  

I början av maj godkändes Nexam Chemical för notering 

på Nasdaq First North Premier och första dag för handel 

var den 10 maj. Klivet från Nasdaq First North till Nasdaq 

First North Premier skall ses som ett viktigt steg mot 

målsättningen att notera bolaget på en reglerad marknad. 

Genom att nu tillämpa ”Svensk kod för bolagsstyrning” 

samt finansiell rapportering enligt IFRS uppfyller Nexam 

Chemical till stora delar de krav som ställs på bolag 

noterade på reglerad marknader. Härigenom skapas 

bättre förutsättningar för fler institutionella placerare att 

investera i bolaget.  

 

 

Mer att läsa och lyssna på 

För dig som vill lära mer om branschen, och dessutom läsa 

mer om Nexam Chemical, kan jag rekommendera 

branschtidningen ”Plastforum” nr 4/2107, där det finns 

en intervju med mig och vår försäljningschef, Johan 

Arvidsson. Du hittar artikeln under Investerare/Nyheter 

på vår hemsida. På hemsidan finns också senaste 

nyhetsbrevet samt en VD-intervju som 

ekonomijournalisten Pontus Herrin gjorde med mig under 

juni månad. Nexam Chemical verkar i en spännande 

bransch och har ett erbjudande som ligger rätt i tiden – 

nya hållbara material kommer att vara en avgörande 

konkurrensfaktor för många tillverkare inom våra 

fokusområden. Det har tagit tid men jag kan konstatera 

att vi nu är på god väg att etablera en riktigt bra plattform 

för framtida expansion. 

 

Anders Spetz, VD 
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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 tvär-

bindningsprojekt 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. Huvud-

kontor och laboratoriet för utveckling av plastapplika-

tioner 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 världs-

ledande aktör inom området egenskapsmodifiering av 

plast och polymera material genom värmeaktiverad 

tvärbindning. 
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Omsättning och resultat 

Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 4 577     

(4 242) kSEK och för första halvåret till 6 913 (5 058) kSEK. 

Övriga rörelseintäkter uppgick under kvartalet till 4 (374) 

kSEK. 

 

Personalkostnaderna var under andra kvartalet, -3 444     

(-3 946) kSEK och de övriga externa kostnaderna var för 

kvartalet -3 180 (-2 717) kSEK. Kvartalets resultat före 

skatt uppgick till -5 823 (-5 770). Under kvartalet har 

externa utgifter och personalutgifter kopplade till 

produktutveckling balanserats i balansräkningen med 

totalt belopp om 867 (595) kSEK. 

 

Personal och organisation 

Jämfört med motsvarande kvartal föregående år har 

medelantalet anställda ökat till 14 (12) varav 9 (8) i Sverige 

och 5 (4) i Skottland. Antal anställda vid periodens utgång 

var femton. 

 

Investeringar 

De totala investeringarna i immateriella tillgångar under 

kvartalet uppgår till 781 (486) kSEK. Av dessa utgör 667 

(432) kSEK balanserade utgifter för produktutveckling. 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 

0 (82) kSEK. 

 

Kassaflöde 

Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten 

uppgick till -4 762 (-6 783) kSEK och för första halvåret till 

-11 925 (-10 023) kSEK. Kassaflödet för det första halvåret 

har påverkats negativt av lageruppbyggnad. Det totala 

kassaflödet för kvartalet blev -5 798 (-7 722) kSEK. 

 

Finansiell ställning 

Jämfört med årets början uppgick soliditeten den 30 juni 

2017 till 95 (94) procent och det egna kapitalet till 153 394 

(164 231) kSEK. Likvida medel på balansdagen var 118 983 

(133 147) kSEK jämfört med årets början. Bland de 

långfristiga skulderna finns ett räntebärande lån från 

Handelsbanken i Skottland avseende verksamheten i 

Nexam St. Andrews Ltd.  

 

 

 

Koncernen 

Nexam Chemical Holding AB är ett svenskt publikt 

aktiebolag med organisations-

nummer 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 

Koncernen tillämpar International Financial Reporting 

Standards (IFRS), så som de har antagits av EU. Denna 

delårsrapport är upprättad i enlighet med IA 34 

Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Moder-

bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RFR 2 

Redovisning för juridiska personer. De redovisnings-

principer och beräkningsmetoder som tillämpas överens-

stämmer med de som beskrivs i årsredovisningen för 

2016. Nya standarder och tolkningar som trätt i kraft den 

1 januari 2017 har inte medfört någon effekt på Nexam 

Chemicals finansiella rapport för delårsperioden. 

 

Finansiella instrument. Nexam Chemical har inte några 

finansiella instrument vilka värderas till verkliga värden. 

Innehavet av teckningsoptioner i dotterbolaget Nexam 

Chemical AB klassificeras som ”Finansiella tillgångar som 

kan säljas” och ska normalt löpande värderas till verkligt 

värde via övrigt totalresultat. Eftersom verkligt värde inte 

kan beräknas med tillförlitlighet värderas dessa tillgångar 

till anskaffningsvärde, 2 783 kSEK. 

 

Segmentsredovisning. Den finansiella information som 

rapporteras till högste verkställande beslutsfattare (VD), 

som underlag för fördelning av resurser och bedömning 

av koncernens resultat, delas inte upp på olika rörelse-

segment. Koncernen utgör därför ett enda rörelse-
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segment och hänvisar därför till resultat- och balans-

räkning rörande redovisning av rörelsesegment.  

 

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 2016 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. 

 

Granskning 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av 

bolagets revisorer.

 

                ___________________________________________________________________________________ 

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och 

koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget 

och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 
 
Lund den 18 augusti 2017 
 
 
 
Lennart Holm  Cecilia Jinert Johansson Daniel Röme  Per-Ewe Wendel 
Styrelsens ordförande Styrelseledamot  Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 
 
 
Anders Spetz 
Verkställande direktör  
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Koncernens totalresultat i sammandrag           

  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår 

(kSEK) 2017 2016 2017 2016 2016 
        

Nettoomsättning 4 577 4 242 6 913 5 058 8 268 

Förändring av varor under tillverkning, färdiga varor samt pågående 
arbeten för annans räkning 

-130 -1 239 2 079 -933 237 

Övriga rörelseintäkter 4 374 139 776 1 020 

  4 451 3 377 9 131 4 901 9 525 

            

Rörelsens kostnader           

Råvaror och förnödenheter -2 732 -1 837 -5 959 -2 670 -4 679 

Övriga externa kostnader -3 180 -2 717 -5 343 -4 613 -9 191 

Personalkostnader -3 444 -3 946 -7 029 -6 837 -15 065 

Avskrivningar- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

-582 -605 -1 169 -1 215 -2 438 

Övriga rörelsekostnader -304 - -355 - -75 

Rörelseresultat -5 791 -5 728 -10 724 -10 434 -21 923 

            

Finansiella poster           

Finansiella intäkter - - - - - 

Finansiella kostnader -32 -42 -64 -88 -162 

Resultat före skatt -5 823 -5 770 -10 788 -10 522 -22 085 

            

Inkomstskatt - - - - - 

Periodens resultat -5 823 -5 770 -10 788 -10 522 -22 085 

            

Övrigt totalresultat           

Poster som senare kan omföras till periodens resultat           

Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag -27 -122 -49 -469 568 

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt -27 -122 -49 -469 568 

Summa totalresultat för perioden -5 850 -5 892 -10 837 -10 991 -21 517 

            

Periodens resultat såväl som totalresultat är i sin helhet hänförligt 
till moderbolagets aktieägare. 

          

            

Resultat per aktie (SEK)        

Resultat per aktie före utspädning -0,09 -0,09 -0,17 -0,18 -0,36 

Resultat per aktie efter utspädning -0,09 -0,09 -0,17 -0,18 -0,36 

Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning 64 724 000 64 724 000 64 724 000 59 461 055 62 106 907 

Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning 64 724 000 65 250 669 64 724 000 59 967 001 62 106 907 
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Koncernens finansiella ställning i sammandrag           

      30 jun 30 jun 31 dec 

(kSEK)     2017 2016 2016 

TILLGÅNGAR        

Immateriella anläggningstillgångar     20 404 18 310 18 889 

Materiella anläggningstillgångar     7 676 9 211 8 710 

Finansiella anläggningstillgångar     2 788 45 2 788 

Varulager     8 050 5 659 5 971 

Kundfordringar     1 694 3 848 1 754 

Övriga fordringar     1 672 3 918 2 625 

Likvida medel     118 983 147 051 133 147 

SUMMA TILLGÅNGAR     161 267 188 042 173 884 

            

EGET KAPITAL OCH SKULDER        

Eget kapital     153 394 177 875 164 231 

Långfristiga räntebärande skulder     1 736 2 367 2 176 

Avsättningar för pensioner     91 55 73 

Kortfristiga räntebärande skulder      1 048 1 004 1 152 

Leverantörsskulder     790 955 1 262 

Övriga skulder     4 208 5 786 4 990 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     161 267 188 042 173 884 

 
     

      

Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag           

  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår 

(kSEK) 2017 2016 2017 2016 2016 

Eget kapital vid periodens ingång 159 244 183 979 164 231 66 307 66 307 

Periodens resultat -5 823 -5 770 -10 788 -10 522 -22 085 

Periodens övriga totalresultat -27 -122 -49 -469 -568 

Transaktioner med aktieägare - -212 - 122 559 120 577 

Eget kapital vid periodens utgång 153 394 177 875 153 394 177 875 164 231 

      

      
Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag           

  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår 

(kSEK) 2017 2016 2017 2016 2016 

Kassaflöde från den löpande verksamheten           

Rörelseresultat -5 791 -5 728 -10 724 -10 434 -21 923 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 578 628 1 135 1 289 2 638 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 

-5 213 -5 100 -9 589 -9 145 -19 285 

Förändring i rörelsekapital 451 -1 683 -2 336 -878 1 700 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 762 -6 783 -11 925 -10 023 -17 585 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -780 -450 -1 740 -1 109 -6 842 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -256 -489 -494 121 984 121 432 

Periodens kassaflöde -5 798 -7 722 -14 159 110 852 97 005 

Likvida medel vid periodens ingång 124 785 154 813 133 147 36 305 36 305 

Kursdifferens i likvida medel -4 -40 -5 -106 -163 

Likvida medel vid periodens utgång 118 983 147 051 118 983 147 051 133 147 
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Moderföretagets resultaträkning i sammandrag           

  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår 

(kSEK) 2017 2016 2017 2016 2016 

            

Nettoomsättning 1 593 3 404 3 020 4 616 7 878 

 1 593 3 404 3 020 4 616 7 878 

           

Rörelsens kostnader           

Övriga externa kostnader -1 159 -1 273 -2 137 -1 747 -4 123 

Personalkostnader -1 798 -2 299 -3 517 -3 615 -8 055 

Av- och nedskrivningar -4 000 - -6 000 - - 

Rörelseresultat -5 364 -168 -8 634 -746 -4 300 

            

Finansiella poster           

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - - - - - 

Övriga ränteintäkter från koncernföretag - 98 - 195 390 

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 -1 -1 -1 -1 

Resultat före skatt -5 365 -71 -8 635 -552 -3 911 

            

Inkomstskatt - - - - - 

Periodens resultat -5 365 -71 -8 635 -552 -3 911 

      
Moderföretagets rapport över totalresultat i sammandrag           

  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår 

(kSEK) 2017 2016 2017 2016 2016 

Periodens resultat -5 365 -71 -8 635 -552 -3 911 

Övrigt totalresultat - - - - - 

Summa totalresultat för perioden -5 365 -71 -8 635 -552 -3 911 

      

      
Moderföretagets balansräkning i sammandrag           

      30 jun 30 jun 31 dec 

(kSEK)     2017 2016 2016 

TILLGÅNGAR           

Finansiella anläggningstillgångar     284 359 261 780 284 285 

Fordringar hos koncernföretag     20 964 26 681 17 189 

Övriga fordringar     115 1 243 153 

Kassa och bank     112 061 140 967 124 985 

SUMMA TILLGÅNGAR     417 499 430 671 426 612 

            

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

Eget kapital     414 321 426 338 422 956 

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser     464 282 373 

Leverantörsskulder     260 316 296 

Övriga kortfristiga skulder     2 454 3 735 2 987 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     417 499 430 671 426 612 
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Not 1 - Immateriella tillgångar           

  Aktiverade utgifter för 
produktutveckling 

  

(kSEK) Patent 

Ackumulerade anskaffningsvärden      
Ingående balans 2017-01-01       15 990 5 754 

Periodens aktiverade utgifter       1 637 274 

Utgående balans 2017-06-30       17 627 6 028 

      
Ackumulerade avskrivningar      
Ingående balans 2017-01-01       -1 755 -1 100 

Periodens resultatförda avskrivningar       -226 - 

Periodens aktiverade avskrivningar       - -170 

Utgående balans 2017-06-30       -1 981 -1 270 

      
Redovisat värde 2017-06-30       15 646 4 758 

      
Ackumulerade anskaffningsvärden      
Ingående balans 2016-01-01       13 956 5 635 

Periodens aktiverade utgifter       2 034 213 

Periodens nedskrivning       - -94 

Utgående balans 2016-12-31       15 990 5 754 

      
Ackumulerade avskrivningar      
Ingående balans 2016-01-01       -1 303 -774 

Periodens resultatförda avskrivningar       -452 -5 

Periodens aktiverade avskrivningar       - -340 

Periodens nedskrivning    - 19 

Utgående balans 2016-12-31       -1 755 -1 100 

      
Redovisat värde 2016-12-31       14 235 4 654 
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å
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 andra kvartalet 2017 har ca 4,1 miljoner aktier omsatts och den genomsnittliga kursen 

under perioden var 10,67 kronor per aktie. 

 

Incitamentsprogram 

Bolaget har två pågående incitamentsprogram om totalt 1 346 000 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 2,0 %.  

 

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 juni 2017 
Utspädning vid  

fullteckning 

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

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

          1 346 000 2,0 % 

 

Teckningsoptioner i dotterbolaget 

Under fjärde kvartalet 2016 förvärvade Nexam Chemical Holding AB samtliga 7 280 teckningsoptioner som tidigare utgivits 

av dotterbolaget Nexam Chemical AB. Det är styrelsens avsikt att Nexam Chemical Holding AB skall utnyttja 

teckningsoptionerna och teckna aktier i dotterbolaget Nexam Chemical AB när lösenperioden löper för respektive optioner, 

vilket också skedde i december 2016 när de första 2 040 optionerna löpte ut. För mer information hänvisas till beslut på extra 

årsstämma den 28 oktober 2016. 

 

Aktieägarförteckning 

Antalet aktieägare per den 30 juni 2017 var 7 316, en minskning med 242 ägare under andra kvartalet. 

Aktieägare Aktier Andel 

Försäkringsbolaget, Avanza Pension 8 048 579 12,4% 

SIX SIS AG 5 724 463 8,8% 

Handelsbanken Svenska Småbolag  2 800 000 4,3% 

Länsförsäkringar Småbolag Sverige 2 346 782 3,6% 

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

DI Sverige Fokus 1 856 994 2,9% 

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

Goldman Sachs International Ltd 1 418 236 2,2% 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 417 447 2,2% 

Michael Karlsson 947 942 1,5% 

Övriga aktieägare (ca 7 300 st) 36 561 724 56,5% 

Totalt 64 724 000 100,0% 
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2017-11-08 Delårsrapport januari-september 2017 
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017 
 

Delårsrapporterna finns tillgängliga på  
www.nexamchemical.com. 

 

 

Frågor kring rapporten besvaras av: 

Anders Spetz, VD 
Tel: +46-(0)703 47 97 00 
E-post: anders.spetz@nexamchemical.com 
 
 
 
 
 
Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl. 08:00 CET. 
 
  

http://www.nexamchemical.com/
mailto:anders.spetz@nexamchemical.com
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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/

