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Nexam Chemical Holding AB (publ) 
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019 
 

27 procent försäljningstillväxt i kvartalet   
 

Andra kvartalet i korthet 
Operativt: 

• Produktions- och försäljningsrekord för Nexam Chemical som koncern för både halvår och kvartal. 
• Signifikant försäljningstillväxt inom Nexam Chemicals NEXIMID®- och NEXAMITE®-baserade sortiment där 

produkter avsedda för PET-skumstillverkning går särskilt starkt och uppvisar den största volymökningen. 
• Fortsatt mycket god tillväxt inom högprestandaområdet, både från Nordamerika och Asien.  
• Försäljningen av mer standardbetonade material inom masterbatchområdet på samma nivå som tidigare kvartal 

med undantag för vår ungerska verksamhet där försäljningen ökat med ca 25% under året.  
• Intensifierat regulatoriskt arbete för REACH-registrering av flera av våra produkter och råvaror till följd av ökande 

volymer. 
• Genomförande av ett optionsprogram där hela ledningsgruppen deltager. 

Finansiellt: 
• Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 35 195 (27 623) kSEK. 
• Resultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till 326 (- 471) kSEK. 
• Kassaflödet för den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till – 2 588 (- 2 257) kSEK, vilket är en avsevärd 

förbättring jämfört med första kvartalet (-14 521). 
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för kvartalet till - 0,03 (- 0,04) SEK. 

 
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 

• Marcus Nyberg tillträdde som CFO 1 augusti. 
 

Nyckeltal koncern 
  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår 
  2019 2018 2019 2018 2018 
Nettoomsättning (kSEK) 35 195 27 623 66 949 54 664 109 835 
Resultat före avskrivningar (EBITDA) (kSEK) 326 -471 -1 324 -1 372 -5 757 
Likvida medel (kSEK) 40 772 68 973 40 772 68 973 53 705 
Kassaflöde från den löpande verksamheten (kSEK) -2 588 -2 257 -16 839 -7 564 -12 887 
Eget kapital (kSEK) 164 577 180 464 164 577 180 464 170 551 
Eget kapital per aktie före utspädning (SEK) 2,44 2,67 2,44 2,67 2,53 
Soliditet (%) 66 67 66 67 69 
Balansomslutning (kSEK) 248 419 270 181 248 419 270 181 247 700 
Kassalikviditet (%) 185 234 185 234 188 
            
Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st) 67 519 019 67 519 019 67 519 019 67 519 019 67 519 019 
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st) 67 519 019 67 519 019 67 519 019 67 519 019 67 519 019 
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,03 -0,04 -0,09 -0,11 -0,25 
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,03 -0,04 -0,09 -0,11 -0,25 
Aktiekurs på balansdagen (SEK) 7,34 9,00 7,34 9,00 9,30 
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VD Johan Arvidsson har ordet 

Bästa halvåret hittills för Nexam Chemical 
 
 
Den positiva utveckling som Nexam Chemicals visade 
under årets inledande kvartal har fortsatt och förstärkts i 
det andra kvartalet. Ett försäljningsmässigt starkt första 
kvartal följs nu upp med ett ännu starkare andra kvartal. Vi 
gläds åt detta och konstaterar att det sammanfaller med 
att vi den första juli i år fyllde 10 år som bolag. 
  
Förutom en försäljning som i andra kvartalet överskrider 
35 miljoner SEK så kan vi dessutom för första gången visa 
på ett positivt resultat på EBITDA-nivå. Därmed uppnår vi 
två för oss viktiga delmål. Bolaget har nu nått ett läge där 
de operativa intäkterna i princip balanserar de operativa 
kostnaderna vilket ger förutsättningar för en solid 
utveckling framåt. Vi har bevisat att vi kan kommersialisera 
våra produkter och ta dem till marknaden där våra kunder 
nu i ökande grad applicerar dem i sina produkter. Vi trivs i 
denna position - det är ett tecken på att bolaget har 
mognat och nu har förmågan att på allvar konkurrera på 
en global marknad.   
 

”…försäljning i Q2 som överskrider 
35 miljoner SEK och ett positivt 
resultat på EBITDA-nivå…” 
 
De segment vi prioriterat och där vi framförallt lyckats är 
inom PET-skum och högprestandasegmentet. Marknaden 
uppskattar vår förmåga att tillfredsställa behov genom nya 
innovativa produkter och lösningar, vilket ger oss en stark 
konkurrensfördel. I industriella projekt ligger ledtiderna 
ofta på mellan tre och fem år, och att vi nu har tagit oss 
igenom flera av dessa i utvecklingsprojekt börjar märkas 
tydligt i vår försäljningsutveckling. Ett hårt och uthålligt 
arbete under lång tid bär nu frukt. Förutom försäljningen 
till ovanstående två segment så har vi en kontinuerligt 
löpande affär och en värdefull basplattform genom vårt 
sortiment av färg- och funktionsmasterbatch-produkter, 
detta förstärker bolagets finansiella stabilitet. Men det tar 
inte slut här, det finns ytterligare ett antal områden att 
arbeta på för Nexam Chemical framöver. Vi är ett 
tillväxtbolag och arbetar målmedvetet med att utveckla 
nya områden som på sikt kommer att generera nya 
intäktsströmmar och kassaflöden.  
 
Gällande applikationsområdet PET-skum är efterfrågan 
stor och växande, framförallt från den snabbt växande 
vindkraftsindustrin. Dynamiken i vindkraftsindustrin ställer 
höga krav på material och komponenter, och just PET-
skum är särskilt väl anpassat för detta. Jag förväntar mig 
att vår utveckling såväl som vår försäljning inom området 
PET-skum kommer fortsätta att vara stark och växande,  
 

  
 
 
 

 
 
därmed också en viktig bidragande faktor till Nexam 
Chemicals kommande framgångar.  
 
Inom segmentet högprestandaapplikationer fortsätter vår 
försäljning att utvecklas starkt i både USA och Asien. Håll-
barhetsaspekten i vårt erbjudande spelar naturligtvis en 
viktig roll, detta då vår innovativa kemi väsentligt kan bidra 
till våra slutkunders förmåga att tillverka lättare och 
effektivare produkter som uppfyller de allt striktare 
hållbarhetskrav som marknaden efterfrågar idag och i 
ännu högre grad framåt.  
 
Polyetenrör är ett segment som vi under lång tid fört fram 
som lovande och med en stor potential. Vi har under 
många år arbetat hårt för att nå ett kommersiellt 
genombrott. Tilltron till segmentet är oförändrat stark och 
vi fortsätter att arbeta mot målet att nå ett riktigt 
kommersiellt genombrott. Vi har dock redan tidigare 
konstaterat att det tar längre tid än vi trodde för några år 
sedan. Dessutom så har våra begränsade resurser under 
senaste tid fokuserats mer mot PET-skum. Vi står inte och 
faller med polyetenrör, men vi vet samtidigt att det finns 
stor potential när vi väl lyckas med kommersialiseringen.  
 

”… att ha en stark och positiv 
utveckling med oss när vi går in i 
andra halvåret stärker hela 
organisationen…” 
 
En stark efterfrågan på våra produkter märks särskilt 
tydligt på vår produktionsanläggning i St Andrews, 
Skottland, som går på högvarv. Detta är väldigt positivt och 
ett kvitto på att orderingången är stark. Vi har börjat 
förbereda oss för att i en relativt snar framtid utöka 
produktionen i St Andrews för att möta en ökande 
efterfrågan. Förberedelser inför en eventuell Brexit har 
initierats och vi räknar med att kunna hantera en sådan 
om så behövs.  
 
Det är verkligen roligt att kunna redovisa ett så pass starkt 
första halvår, något som inte vore möjligt utan engagerade 
och utvecklingsinriktade medarbetare. Vi ser med tillförsikt 
fram emot att fortsätta utveckla verksamheten och 
affären. Jag är stolt över att leda ett bolag där 
förväntningarna är höga och förhoppningarna stora. Att ha 
en stark och positiv utveckling med oss när vi nu går in i 
andra halvåret stärker hela organisationen, framförallt 
eftersom vi framför oss ser en så stor potential att växa 
vidare.  
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Att Nexam Chemical under 
sommaren kunnat fira 10 år 
som bolag och samtidigt 
redovisa sitt bästa resultat 
någonsin känns fantastiskt. Nu 
fortsätter vi på resan med en 
tydlig ambition att leverera 
lönsam tillväxt! 
 
Johan Arvidsson, VD 
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Detta är Nexam Chemical 
 
Nexam Chemical 
Lättare, starkare och återvinningsbart material. Det är en 
del av vad världen behöver för att kunna växa på ett 
hållbart sätt. Det kan vi på Nexam Chemical bidra med. Vi 
arbetar med att förbättra polymera material – plast, i 
dagligt tal. Genom att tillsätta våra produkter kan 
kunderna skapa material som ger slutprodukterna helt 
nya och effektiva egenskaper, som lägre vikt, ökad 
värmetålighet och hållfasthet, längre livslängd eller högre 
återvinningsgrad. 
 
Idag hjälper vi kunder att förbättra material som sedan 
används i allt från datorer, vindkraftverk och 
fordonskomponenter till vattenrör och 
livsmedelsförpackningar. Vi är ett bolag i tillväxt som 
omsätter cirka 110 miljoner kronor, har tillverkning i fem 
länder, sysselsätter ett fyrtiotal personer och samarbetar 
med välrenommerade kemi- och materialbolag i hela 
världen. 
 
Koncernens huvudkontor finns i Lomma, Sverige. 
Utveckling av nya produkter och applikationer samt 
formuleringsutvärdering sker i vårt laboratorium i St 
Andrews, Skottland där även produktion av bolagets 
molekyler sker. Storskalig produktion av bolagets unika 
molekyler sker i samarbete med stora 
kontraktstillverkare. Tillverkning av masterbatch och 
multifunktionell masterbatch sker i dotterbolaget 
Plasticolor. 

 

  
Vår vision 
Att vara en erkänd, världsledande aktör inom 
egenskapsmodifiering av polymera material genom 
värmeaktiverad kemi. 

 
Vår mission 
Att bidra till ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle 
genom innovativ kemi som förbättrar egenskaper, 
användbarhet och återvinningsgrad hos polymera 
material. 
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Finansiella kommentarer 

Omsättning och resultat 
Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 35 195 
(27 623) kSEK. Övriga rörelseintäkter uppgick under 
kvartalet till 558 (809) kSEK och består till största delen av 
kursvinster i rörelsen. 
 
Personalkostnaderna var under kvartalet – 7 413 (-6 372) 
kSEK. De övriga externa kostnaderna uppgick i kvartalet till 
- 6 840 (- 5 734) kSEK. Avskrivningarna under perioden 
uppgick till - 2 469 (- 2 031), av vilka - 1 100 (- 1 100) kSEK 
avser avskrivningar på förvärvade immateriella 
övervärden. Kvartalets resultat före avskrivningar 
(EBITDA) uppgick till 326 (- 471) kSEK. Resultatet före skatt 
blev – 2 460 (- 2 863) kSEK.  
 
Personal och organisation 
Medelantalet anställda i koncernen var under perioden 40 
(39). Av de anställda var 36 (31) män och 4 (8) kvinnor. 
  
Investeringar 
De totala investeringarna i immateriella tillgångar under 

kvartalet uppgår till 1 069 (823) kSEK och för de materiella 
tillgångarna 130 (889) kSEK. 
 
Kassaflöde 
Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till -2 588 (- 2 257) kSEK. Förändringar i rörelse- 
kapitalet har påverkat kassaflödet negativt med – 2 720 
(- 1 369) kSEK. Under kvartalet har ett nytt banklån 
tecknats på 12 000 kSEK. Under kvartalet har 
amorteringar av banklån skett med – 3 259 (- 3 000) kSEK. 
Totalt kassaflöde för kvartalet uppgår till 5 277 (-7 461) 
kSEK. 
 
Finansiell ställning 
Jämfört med årets början uppgick soliditeten den 30 juni 
2019 till 66 (69) procent och det egna kapitalet till 164 577 
(170 551) kSEK. Likvida medel på balansdagen var 40 772 
(53 705) kSEK jämfört med årets början. Koncernen har på 
balansdagen en total räntebärande skuld om 56 674 
(51 020) kSEK jämfört med årets början. 

 

Övrig information 
Koncernen 
Nexam Chemical Holding AB är ett svenskt publikt 
aktiebolag med organisationsnummer 556919-9432. 
Koncernen består av moderbolaget Nexam Chemical 
Holding AB (publ) och två underkoncerner, Nexam 
Chemical AB och Plasticolor Sweden AB. Samtliga bolag i 
koncernen ägs till 100 %. 
 
Redovisningsprinciper 

Koncernen tillämpar International Financial Reporting 
Standards (IFRS), så som de har antagits av EU. Denna 
delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 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 
2018. Nya standarder och tolkningar som trätt i kraft den 
1 januari 2019 har påverkat Nexam Chemicals finansiella 
rapport för delårsperioden enligt beskrivningen om nya 
redovisningsprinciper nedan. 
 
Finansiella instrument. Nexam Chemical har endast 
finansiella tillgångar och skulder värderade till upplupet 
anskaffningsvärde. Då löptiden för dessa finansiella 
tillgångar och skulder faller inom tolv månader bedöms 
redovisat värde motsvara verkligt värde.  
Segmentsredovisning. Den finansiella information som 
rapporteras till högste verkställande beslutsfattare (VD), 
som underlag för fördelning av resurser och bedömning 

Nexam Chemical Holding AB 

Nexam Chemical AB Plasticolor Sweden AB 

Nexam St Andrews Ltd Plasticolor Förvaltning AB 

Plasticolor Hungary Kft 

Plasticolor Polska Sp z.o.o. 

Plasticolor d.o.o. (Serbia) 
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av koncernens resultat, delas inte upp på olika rörelse-
segment. Koncernen utgör därför ett enda rörelse-
segment och hänvisar därför till resultat- och balans-
räkning rörande redovisning av rörelsesegment.  
 
Nya redovisningsprinciper. Från och med 1 januari 2019 
tillämpar Nexam Chemical IFRS 16.  
 
IFRS 16, Leasingavtal, ersätter IAS 17 och börjar gälla den 
från och med den 1 januari 2019. Standarden kräver att 
tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med 
några undantag, redovisas i balansräkningen. Nexam 
Chemical kommer vid standardens ikraftträdande 
tillämpa den förenklade övergångsmetoden vilket innebär 
att jämförande information i tidigare perioder inte 
kommer att omräknas.  
 
För koncernen har IFRS 16 enbart varit applicerbar på 
hyrda lokaler och arrenden. Koncernen hyr i dagsläget 
inga lokaler men dotterbolaget Nexam St Andrews Ltd har 
ett arrende med en löptid på ytterligare 72 år. Effekten 
från införandet av IFRS 16 kommer öka tillgångarna med 
cirka 3,6 MSEK och skulderna med motsvarande belopp. I 
övrigt uppstår inga effekter från IFRS 16. Den 
genomsnittliga räntan uppgick per 1 januari 2019 till 3,5 
procent. Den ändrade redovisningsprincipen kommer 
främst att få effekt på bolagets soliditet och bedöms 
påverka 2019 års resultat efter skatt med cirka 50 kSEK. 
 
Inga andra IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte trätt 
i kraft förväntas få någon väsentlig påverkan på 
koncernen.  
 
Transaktioner med närstående 
Till bolag vilket är närstående till styrelsens ordförande 
har under året utbetalts 174 kSEK i konsultarvode för 

temporär inhyrning av inköpschef. Utöver detta, samt 
beslutade styrelsearvoden och ersättningar som följer av 
anställningsavtal, har inga övriga transaktioner med 
närstående skett. Principerna för dessa styrelsearvoden 
framgår av årsredovisningen 2018. 
 
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 2018 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.
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                ___________________________________________________________________________________ 
 
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. 

 
Lomma den 20 augusti 2019 

 
 
 
 

Lennart Holm  Cecilia Jinert Johansson Jonna Opitz   
Styrelsens ordförande Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 
 
 
 
 
Ronnie Törnqvist Mats Persson  Johan Arvidsson 
Styrelseledamot  Styrelseledamot  Verkställande direktör 
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Finansiella rapporter i sammandrag 
 
Koncernens totalresultat i sammandrag             
    apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår 
(kSEK) Not 2019 2018 2019 2018 2018 

         
Nettoomsättning 2 35 195 27 623 66 949 54 664 109 835 
Förändring av varor under tillverkning, färdiga varor 
samt pågående arbeten för annans räkning   -879 -158 4 241 492 2 844 
Övriga rörelseintäkter   558 809 1 667 2 009 2 314 
    34 874 28 274 72 857 57 165 114 993 
              
Rörelsens kostnader             
Råvaror och förnödenheter   -20 298 -16 802 -44 470 -33 312 -67 990 
Övriga externa kostnader   -6 840 -5 734 -13 030 -11 696 -24 339 
Personalkostnader   -7 413 -6 372 -16 684 -13 578 -28 277 
Avskrivningar- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar   -2 469 -2 031 -4 889 -4 851 -9 927 
Övriga rörelsekostnader   3 163 3 49 -144 
Rörelseresultat   -2 143 -2 502 -6 213 -6 223 -15 684 
              
Finansiella poster             
Finansiella intäkter   11 6 19 8 20 
Finansiella kostnader   -328 -367 -604 -733 -1 363 
Resultat före skatt   -2 460 -2 863 -6 798 -6 948 -17 027 
              
Inkomstskatt   -18 -85 -53 -156 -153 
Periodens resultat   -2 478 -2 948 -6 851 -7 104 -17 180 
              
Övrigt totalresultat             
Poster som senare kan omföras till periodens resultat             
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska 
dotterföretag   189 -444 461 127 282 
Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt   189 -444 461 127 282 
Summa totalresultat för perioden   -2 289 -3 392 -6 390 -6 977 -16 898 
              
Periodens resultat såväl som totalresultat är i sin helhet  
hänförligt till moderbolagets aktieägare.           
              
Resultat per aktie (SEK)         
Resultat per aktie före utspädning   -0,03 -0,04 -0,09 -0,11 -0,25 
Resultat per aktie efter utspädning   -0,03 -0,04 -0,09 -0,11 -0,25 
Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning   67 519 019 67 519 019 67 519 019 67 519 019 67 519 019 
Genomsnittligt antal utestående aktier efter 
utspädning   67 519 019 67 519 019 67 519 019 67 519 019 67 519 019 
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Koncernens finansiella ställning i sammandrag             
        30-jun 30-jun 31 dec 
(kSEK)     Not 2019 2018 2018 
TILLGÅNGAR           

Immateriella anläggningstillgångar     1 107 065 109 859 107 895 
Materiella anläggningstillgångar       50 230 49 730 47 820 
Finansiella anläggningstillgångar       98 5 5 
Varulager       23 689 15 470 19 448 
Kundfordringar       22 945 19 994 16 245 
Övriga fordringar       3 620 6 150 2 582 
Likvida medel       40 772 68 973 53 705 
SUMMA TILLGÅNGAR       248 419 270 181 247 700 
              
EGET KAPITAL OCH SKULDER          

Eget kapital       164 577 180 464 170 551 
Långfristiga räntebärande skulder       43 612 45 869 38 443 
Övriga långfristiga skulder       3 781 3 129 152 
Avsättningar för pensioner       - - - 
Kortfristiga räntebärande skulder        13 062 13 459 12 577 
Leverantörsskulder       13 586 12 281 14 499 
Övriga skulder       9 801 14 979 11 478 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER       248 419 270 181 247 700 

 
Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag             
    apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår 
(kSEK)   2019 2018 2019 2018 2018 
Eget kapital vid periodens ingång   166 450 183 860 170 551 187 512 187 512 
Periodens resultat   -2 478 -2 948 -6 851 -7 104 -17 180 
Periodens övriga totalresultat   189 -448 461 123 282 

Transaktioner med aktieägare1   416 0 416 -67 -63 
Eget kapital vid periodens utgång   164 577 180 464 164 577 180 464 170 551 

1 Avser sent tillkommande emissionskostnader avseende emissioner under 2017. 

 
Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag             
    apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår 
(kSEK)   2019 2018 2019 2018 2018 
Kassaflöde från den löpande verksamheten             
Rörelseresultat   -2 143 -2 503 -6 213 -6 224 -15 684 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  2 275 1 615 4 023 3 889 8 931 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 132 -888 -2 190 -2 335 -6 753 
Förändring i rörelsekapital   -2 720 -1 369 -14 649 -5 229 -6 134 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -2 588 -2 257 -16 839 -7 564 -12 887 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -1 199 -1 711 -2 162 -3 116 -5 537 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  9 064 -3 493 5 929 -6 779 -14 333 
Periodens kassaflöde   5 277 -7 461 -13 072 -17 459 -32 757 
Likvida medel vid periodens ingång   35 448 76 597 53 705 86 407 86 407 
Kursdifferens i likvida medel  47 -163 139 25 55 
Likvida medel vid periodens utgång   40 772 68 973 40 772 68 973 53 705 
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Moderföretagets resultaträkning i sammandrag           
  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår 
(kSEK) 2019 2018 2019 2018 2018 
            
Nettoomsättning 1 849 2 000 4 849 9 000 9 000 

  1 849 2 000 4 849 9 000 9 000 
            
Rörelsens kostnader           
Övriga externa kostnader -1 177 -1 381 -2 142 -2 605 -5 055 
Personalkostnader -1 633 -1 771 -4 944 -3 450 -5 849 
Av- och nedskrivningar - - - - - 
Rörelseresultat -961 -5 152 -2 237 2 945 -1 904 
            

Finansiella poster           
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar -1 000 -4 000 -5 000 -9 000 -12 000 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - - - - - 
Övriga ränteintäkter från koncernföretag - - - - - 
Räntekostnader och liknande resultatposter -206 -259 -421 -536 -1 024 
Resultat före skatt -2 167 -5 411 -7 658 -6 591 -14 928 
            
Bokslutsdispositioner - - - - 4 500 
Inkomstskatt - - - - - 
Periodens resultat -2 167 -5 411 -7 658 -6 591 -10 428 

      
Moderföretagets rapport över totalresultat i sammandrag           
  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår 
(kSEK) 2019 2018 2019 2018 2018 
Periodens resultat -2 167 -5 411 -7 658 -6 591 -10 428 
Övrigt totalresultat - - - - - 
Summa totalresultat för perioden -2 167 -5 411 -7 658 -6 591 -10 428 

      
Moderföretagets balansräkning i sammandrag           
      30-jun 30-jun 31 dec 
(kSEK)     2019 2018 2018 
TILLGÅNGAR           
Finansiella anläggningstillgångar     409 076 409 076 409 076 
Fordringar hos koncernföretag     43 198 33 540 38 040 
Övriga fordringar     754 481 495 
Kassa och bank     9 876 43 757 29 816 
SUMMA TILLGÅNGAR     462 904 486 854 477 427 
            
EGET KAPITAL OCH SKULDER           
Eget kapital     415 226 426 306 422 469 
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser     172 129 152 
Långfristiga räntebärande skulder     30 000 42 000 36 000 
Övriga långfristiga skulder     - 3 000 - 
Kortfristiga räntebärande skulder      12 000 12 000 12 000 
Leverantörsskulder     978 309 597 
Övriga kortfristiga skulder     4 528 3 110 6 209 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     462 904 486 854 477 427 
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Not 1 - Immateriella tillgångar       

Aktiverade utgifter för 
produktutveckling 

  

      Marknads-
positioner 

  

(kSEK)   Goodwill Patent 
Ackumulerade anskaffningsvärden       
Ingående balans 2019-01-01   45 943 44 000   21 389 5 934 
Periodens aktiverade utgifter   0 0   1 747 0 
Utgående balans 2019-06-30   45 943 44 000   23 136 5 934 

       
Ackumulerade avskrivningar       
Ingående balans 2019-01-01   0 -4 767   -2 817 -1 787 
Periodens resultatförda avskrivningar   0 -2 200   -276 0 
Periodens aktiverade avskrivningar   0 0   0 -101 
Utgående balans 2019-06-30   0 -6 967   -3 093 -1 888 

       
Redovisat värde 2019-06-30   45 943 37 033   20 043 4 046 

       
Ackumulerade anskaffningsvärden       
Ingående balans 2018-01-01   45 943 44 000   18 806 5 929 
Periodens aktiverade utgifter   0 0   2 583 5 
Utgående balans 2018-12-31   45 943 44 000   21 389 5 934 

       
Ackumulerade avskrivningar       
Ingående balans 2018-01-01   0 -367   -2 172 -1 441 
Periodens resultatförda avskrivningar   0 -4 400   -645 -7 
Periodens aktiverade avskrivningar   0 0   0 -339 
Utgående balans 2018-12-31   0 -4 767   -2 817 -1 787 

       
Redovisat värde 2018-12-31   45 943 39 233   18 572 4 147 

 
 
Not 2 - Nettoomsättning uppdelat på geografiska marknader           

    apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår 
(kSEK)   2019 2018 2019 2018 2018 
Omsättning Sverige   10 970 11 874 21 589 24 007 44 283 
Omsättning Europa   22 437 12 899 41 117 25 780 54 541 
Omsättning övriga världen   1 788 2 850 4 243 4 877 11 011 
    35 195 27 623 66 949 54 664 109 835 
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Aktiekapital, aktien och ägarförhållanden 
Bolagets aktiekapital uppgår till 1 298 442,67 kronor fördelat på 67 519 019 utestående aktier. Bolaget har endast ett 
aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning. Aktien i Nexam Chemical Holding AB är noterad på NASDAQ Stockholm 
First North Premier under handelsnamnet NEXAM. Under andra kvartalet 2019 har cirka 2,9 miljoner aktier omsatts och den 
genomsnittliga kursen under perioden var 7,52 kronor per aktie. 
 
Incitamentsprogram 
Bolaget har ett pågående incitamentsprogram om totalt 1 040 000 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 1,5 %.  
 
För mer information om och fullständiga villkor beträffande teckningsoptionsprogram 2019/2022 hänvisas till beslutet på 
årsstämman 2019. 

Tilldelningsdatum Optionspris 
Tidigaste 

inlösendag Slutförfallodag Lösenpris 
Utestående optioner 

 30 juni 2019 
Utspädning vid  

fullteckning 
2019-06-30 0,40 2022-08-26 2022-09-09 11,51 1 040 000 1,5 % 

          1 040 000 1,5 % 
 
 
Aktieägarförteckning 
Antalet aktieägare per den 30 juni 2019 var 6 463. 
Aktieägare Aktier Andel 
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 11 042 365 16,4% 
SIX SIS AG 8 634 113 12,8% 
Länsförsäkringar Småbolag Sverige 2 346 782 3,5% 
Lennart Holm, privat och via bolag 2 121 596 3,1% 
Goldman Sachs International Ltd 1 518 973 2,2% 
IBKR Financial Services AG 1 460 646 2,2% 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 215 132 1,8% 
Michael Karlsson 948 342 1,4% 
Björn Parkander 912 517 1,4% 
Swedbank Försäkring 770 260 1,1% 
Övriga aktieägare (ca 6 500 st) 36 548 293 54,1% 
Totalt 67 519 019 100,0% 

 

Finansiell kalender  
 
2019-11-12 Delårsrapport januari-september 2019 
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019 
 

Delårsrapporterna finns tillgängliga på 
www.nexamchemical.com. 

  
 
Frågor kring rapporten besvaras av: 
Johan Arvidsson, VD 
Tel: +46 (0)708-97 44 39 
E-post: johan.arvidsson@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 20 augusti 2019 kl. 08:00 CET. 

http://www.nexamchemical.com/
http://www.nexamchemical.com/
http://www.nexamchemical.com/
mailto:johan.arvidsson@nexamchemical.com
mailto:johan.arvidsson@nexamchemical.com
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Kontakt & Medier 
Bolaget 
Nexam Chemical Holding AB (publ) 
Box 165 
234 23 LOMMA 
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 
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