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Nexam Chemical Holding AB (publ) 
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019 
 

Försäljningstillväxt med 106 procent för NEXAMITE® och 
NEXIMID® sortimentet under året 
 

Fjärde kvartalet i korthet 
Väsentliga händelser: 

• Fortsatt god tillväxt, +8% jämfört med motsvarande kvartal 2018. 
• Det NEXAMITE® och NEXIMID® -baserade sortimentet, Performance Chemicals, i stark tillväxt. +36% jämfört med 

motsvarande kvartal 2018, tillväxten framförallt hänförbar till produkter avsedda för PET-skumstillverkning. 
Tillväxten för Performance Chemicals var för helåret 2019 +106%. 

• Försäljningen inom färg- och additiv masterbatch, Performance Masterbatch, var -7% jämfört med motsvarande 
kvartal 2018. För helåret 2019 minskade försäljningen inom området med 3% procent. 

• Den stora orderingången för Performance Chemicals har medfört stressade materialströmmar, vilket har påverkat 
lönsamheten och kassaflödet negativt under kvartalet. 

Finansiellt: 
• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 32 024 (29 547) kSEK och för helåret till 130 057 (109 835) kSEK. 
• Resultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till -2 814 (-894) kSEK och för helåret -5 576 (-5 757) kSEK. 
• Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 23 101 (53 705) kSEK. 
• Kassaflödet för den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -8 631 (- 4 203) kSEK och för helåret -21 277  

(-12 887) kSEK. 
• Resultat per aktie uppgick för kvartalet till -0,09 (-0,05) SEK och för helåret -0,25 (-0,25) SEK. 
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019. 

 
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 
• Styrelsen i Nexam Chemicals Holding AB har beslutat att en nyemission ska genomföras under våren 2020. 

 
Nyckeltal koncern 
  okt-dec okt-dec Helår Helår 
  2019 2018 2019 2018 
Nettoomsättning (kSEK) 32 024 29 547 130 057 109 835 
Resultat före avskrivningar (EBITDA) (kSEK) -2 814 -894 -5 576 -5 757 
Likvida medel (kSEK) 23 101 53 705 23 101 53 705 
Kassaflöde från den löpande verksamheten (kSEK) -8 631 -4 203 -21 277 -12 887 
Eget kapital (kSEK) 154 702 170 551 154 702 170 551 
Eget kapital per aktie före utspädning (SEK) 2,29 2,53 2,29 2,53 
Soliditet (%) 68 69 68 69 
Balansomslutning (kSEK) 227 798 247 700 227 798 247 700 
Kassalikviditet (%) 142 188 142 188 
          
Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st) 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 
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,09 -0,05 -0,25 -0,25 
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,09 -0,05 -0,25 -0,25 
Aktiekurs på balansdagen (SEK) 8,10 9,30 8,10 9,30 
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VD Johan Arvidsson har ordet 

Vi vill fortsätta tillväxtresan och ökar ambitionerna    
 
 
Nexam Chemical noterar en försäljning om 130 miljoner för 
2019. Det är nästan 20 procent mer än de 109 miljoner vi 
omsatte 2018. Var tillväxten sker är kanske den mest 
intressanta faktorn, sett i ett längre perspektiv.  
 
Den största glädjen i ett i övrigt bra år för bolaget är att 
Nexam Performance Chemicals (PET-skum, högprestanda 
och polyeten; tidigare omnämnt som Nexam Chemical) 
fördubblar omsättningen under året. Det är inom 
Performance Chemicals som den stora potentialen ligger 
och 2019 fick vi se många års hårt arbete löna sig inom inte 
minst PET-skum. Vårt fördjupade samarbete med Diab är en 
starkt bidragande faktor men vi har även nya och förädlade 
affärer på andra håll. Vindkraftsmarknaden är expansiv 
globalt och våra produkter har hög efterfrågan i takt med 
att vindkraftverken blir både större och mer effektiva. Vi har 
goda relationer och bra samarbeten i Kina som kommer 
vara globala ledare gällande vindkraft i många år framöver. 
På kortare sikt finns dock viss osäkerhet kring Kina, både när 
det gäller handelstullar och Coronaviruset. Förutom 
möjligheterna i Kina börjar vi dessutom bryta mark i Indien 
där behovet av hållbara energilösningar är enormt.  
 

”…Vindkraftsmarknaden är expansiv 
globalt och våra produkter har hög 
efterfrågan…” 
 
Nexam Performance Masterbatch (tidigare omnämnt som 
Plasticolor) har under 2019 haft en svårare resa, och bidrar 
inte till tillväxten. Performance Masterbatch vänder sig till 
den plastarbetande industrin i Norden och Östeuropa, och 
är en betydligt mer mogen affär än vårt erbjudande inom 
Performance Chemicals. Vi har sett en viss tröghet i denna 
affär under året och förväntar oss ingen större, 
konjunkturmässig, förändring under 2020. Med det sagt 
arbetar vi intensivt med att ställa om affärer och vi har 
goda förhoppningar om att hitta en tillväxtmodell även 
inom detta segment.  
 
Tillväxtresan inom PET-skum är onekligen igång men ändå 
fortfarande i sin linda. Att ha kommit igenom inom PET-
skum gör att vi nu kan satsa på övriga områden inom 
Performance Chemicals där vi på liknande sätt arbetat hårt 
under flera år för att nå ut ordentligt till marknaden. Vi har 
lärt oss att kunderna behöver tid i processen, och vi har 

  
 
 
 

idag bättre kännedom om var såväl våra högprestanda- 
som polyetenprodukter befinner sig i förhållande till 
marknaden. Gällande högprestanda har vi nått flera 
milstolpar under 2019. Vi har hittat spännande partners 
globalt och märker en ökande efterfrågan på våra 
produkter och lösningar. Polyetenområdet har vi inte 
kommit lika långt med, det området bedömer vi är i 
samma grad av mognad som PET-skum var för tre år 
sedan, vilket i sig är spännande.  
 
Sammantaget finns det mycket att glädjas över gällande 
Performance Chemicals, framförallt att vi ser oss vara i 
början på en väldigt spännande tillväxtfas. Framöver 
förväntar vi oss ännu större utväxling inom PET-skum och i 
ett längre perspektiv även inom högprestanda och 
polyetenområdet där potentialen fortsatt är mycket stor. 
Den stora orderingången inom Performance Chemicals har 
medfört stressade materialströmmar vilket påverkar vår 
lönsamhet. Den utvecklingen är naturlig och i takt med att 
vi bygger ut våra egna anläggningar samt förädlar vårt 
globala distributionsnätverk, optimerar råvaruflöden och 
bygger råvarubuffertar kommer lönsamheten förbättras.  
 

”…vi anser oss vara i början på en 
väldigt spännande tillväxtfas…” 
 
Nexam Chemical befinner sig i en gynnsam position. Inom 
Performance Chemicals bryter vi igenom ett 
produktområde i taget och vi anser att vi har stor oförlöst 
potential i vår affär. Samtidigt är Performance 
Masterbatch en stabil affär som ger oss fördelen att kunna 
fokusera resurserna främst på tillväxt inom Performance 
Chemicals. Vi har en ny organisation som optimerats för 
verksamheten, och vi har samlat hela verksamheten under 
ett namn – Nexam Chemical. Vårt fokus framåt är tydligt – 
fortsatt kraftig tillväxt inom området Performance 
Chemicals samtidigt som vi utvecklar Performance 
Masterbatch med lönsam tillväxt. Och vägen dit är lika 
spännande som utmanande.  
 
För att försäkra oss om att vi kan fortsätta växa i samma 
takt under kommande år, så görs nu en emission för att 
förstärka likviditeten. Vi ser att vi har stor potential för en  
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fortsatt spännande utveckling i bolaget, men för att 
kapitalisera på den position vi tagit och snabba på  
utvecklingen så behöver vi förstärka kapitalsituationen.  
Tillväxten skapar kostnader som vi egentligen eftersträvar. 
Vi kommer att behöva gå igenom ett antal REACH-
godkännanden som en direkt följd av volymtillväxten. Vi 
behöver också investera i kapacitet för att kunna uppfylla 
förväntningarna från marknaden. Det finns även en direkt 
kapitalbindning i ett ökande rörelsekapital. Just effekten av 
det ökade rörelsekapitalet har drabbat oss under Q4. Med  
 
 
 
 

 
en förstärkt kapitalsituation så önskar vi också förstärka 
vår försäljningsfunktion. Vi 
planerar att snart kunna 
etablera bättre 
försäljningskanaler in i 
Nordamerika och Kina, där vi 
räknar med att kunna 
etablera en egen 
representation i takt med att 
volymerna växer där. 2019 var ett år som visade på en 
hållbar tillväxt. 2020 är våra ambitioner ännu större. 
 
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 130 miljoner kronor, har tillverkning i fyra 
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 fjärde kvartalet uppgick till 32 024 
(29 547) kSEK och för helåret 130 057 (109 835) kSEK. 
Övriga rörelseintäkter uppgick under kvartalet till - 285 
(343) kSEK och består till största delen av förändring i 
rörelsens kursvinster. 
 
Personalkostnaderna var under kvartalet – 7 164 (- 7 556) 
kSEK och de övriga externa kostnaderna uppgick i 
kvartalet till – 9 360 (- 6 040) kSEK. Avskrivningarna under 
perioden uppgick till - 2 173 (- 2 588), av vilka - 1 100 (- 1 
100) kSEK avser avskrivningar på förvärvade immateriella 
övervärden. Kvartalets resultat före avskrivningar 
(EBITDA) uppgick till – 2 814 (- 894) kSEK och för helåret 
- 5 576 (- 5 757) kSEK. Resultatet före skatt i kvartalet blev 
– 5 591 (-3 761) kSEK och för helåret - 17 020 (- 17 027) 
kSEK.  
 
Personal och organisation 
Medelantalet anställda i koncernen var under perioden 40 
(41). Av de anställda var 35 (33) män och 5 (8) kvinnor. 

Investeringar 
De totala investeringarna i immateriella tillgångar under 
året uppgår till 3 271 (2 583) kSEK och för de materiella 
tillgångarna 1 648 (3 285) kSEK. 
 
Kassaflöde 
Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till – 8 631 (- 4 203) kSEK. Förändringar i rörelse- 
kapitalet har påverkat kassaflödet negativt med – 5 425   
(- 3 513) kSEK. Under kvartalet har amorteringar av 
banklån skett med – 5 695 (- 4 416) kSEK. Totalt 
kassaflöde för kvartalet uppgår till -15 557 (-9 986) kSEK. 
 
Finansiell ställning 
Jämfört med årets början uppgick soliditeten den 31 
december 2019 till 68 (69) procent och det egna kapitalet 
till 154 702 (170 551) kSEK. Likvida medel på balansdagen 
var 23 101 (53 705) kSEK jämfört med årets början. 
Koncernen har på balansdagen en total räntebärande 
skuld om 49 837 (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 
av koncernens resultat, har under det fjärde kvartalet  
 

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. 
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börjat delas upp i två segment avseende omsättningen. 
Segmenten som omsättningen delas in i är Performance 
Chemistry och Performance masterbatch, se not 3. 
Performance Chemistry motsvarar Nexam Chemicals 
produktportfölj medan Performance Masterbatch 
motsvarar Plasticolors  produktporfölj. 
 
Nya redovisningsprinciper. Från och med 1 januari 2019 
tillämpar Nexam Chemical IFRS 16.  
 
IFRS 16, Leasingavtal, ersätter IAS 17 och började gälla 
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 har använt den förenklade metoden, vilket 
innebär att tidigare perioder ej omräknas.  
 
För koncernen har IFRS 16 varit applicerbar på hyrda 
lokaler, arrenden samt leasade maskiner och inventarier. 
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 
innebar att tillgångarna ökade med cirka 3,8 MSEK och 
skulderna med motsvarande belopp. Den genomsnittliga 
räntan uppgick per 1 januari 2019 till 3,5 procent. Den 
ändrade redovisningsprincipen har främst fått effekt på 
bolagets soliditet. 
 
Transaktioner med närstående 
Till bolag vilket är närstående till tidigare styrelsens 
ordförande, Lennart Holm, har under året utbetalts 174 
kSEK i konsultarvode för temporär inhyrning av 
inköpschef, dessutom har 15 kSEK i konsultarvode 
utbetalts till bolag närstående till styrelseledamoten 
Cecilia Jinert Johansson. 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. 
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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 14 februari 2020 

 
 
 
 

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

        
Nettoomsättning 2,3 32 024 29 547 130 057 109 835 
Förändring av varor under tillverkning, färdiga varor 
samt pågående arbeten för annans räkning   -624 501 3 908 2 844 
Övriga rörelseintäkter   -285 343 2 046 2 314 
    31 115 30 391 136 011 114 993 
            
Rörelsens kostnader           
Råvaror och förnödenheter   -17 406 -17 874 -82 285 -67 990 
Övriga externa kostnader   -9 360 -6 040 -28 750 -24 339 
Personalkostnader   -7 164 -7 556 -30 552 -28 277 
Avskrivningar- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar   -2 173 -2 588 -9 836 -9 927 
Övriga rörelsekostnader   - 185 - -144 
Rörelseresultat   -4 987 -3 482 -15 412 -15 684 
            
Finansiella poster           
Finansiella intäkter   -35 8 24 20 
Finansiella kostnader   -569 -287 -1 632 -1 363 
Resultat före skatt   -5 591 -3 761 -17 020 -17 027 
            
Inkomstskatt   -43 4 -54 -153 
Periodens resultat   -5 634 -3 757 -17 074 -17 180 
            
Övrigt totalresultat           
Poster som senare kan omföras till periodens resultat           
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska 
dotterföretag   -454 115 -68 282 
Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt   -454 115 -68 282 
Summa totalresultat för perioden   -6 088 -3 642 -17 142 -16 898 
            
Periodens resultat såväl som totalresultat är i sin helhet  
hänförligt till moderbolagets aktieägare.         
            
Resultat per aktie (SEK)        
Resultat per aktie före utspädning   -0,09 -0,05 -0,25 -0,25 
Resultat per aktie efter utspädning   -0,09 -0,05 -0,25 -0,25 
Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning   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 
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Koncernens finansiella ställning i sammandrag         
        31 dec 31 dec 
(kSEK)     Not 2019 2018 
TILLGÅNGAR         

Immateriella anläggningstillgångar     1 106 223 107 895 
Materiella anläggningstillgångar       49 201 47 820 
Finansiella anläggningstillgångar       98 5 
Varulager       24 884 19 448 
Kundfordringar       19 126 16 245 
Övriga fordringar       5 166 2 582 
Likvida medel       23 101 53 705 
SUMMA TILLGÅNGAR       227 798 247 700 
            
EGET KAPITAL OCH SKULDER        

Eget kapital       154 702 170 551 
Långfristiga räntebärande skulder       35 797 38 443 
Övriga långfristiga skulder       3 603 152 
Avsättningar för pensioner       230 - 
Kortfristiga räntebärande skulder        14 040 12 577 
Leverantörsskulder       12 090 14 499 
Övriga skulder       7 337 11 478 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER       227 798 247 700 

 
Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag         
    okt-dec okt-dec Helår Helår 
(kSEK)   2019 2018 2019 2018 
Eget kapital vid periodens ingång   160 298 174 193 170 551 187 512 
Periodens resultat   -5 634 -3 757 -17 074 -17 180 
Periodens övriga totalresultat   38 115 809 282 

Transaktioner med aktieägare   - - 416 -63 
Eget kapital vid periodens utgång   154 702 170 551 154 702 170 551 

 
Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag         
    okt-dec okt-dec Helår Helår 
(kSEK)   2019 2018 2019 2018 
Kassaflöde från den löpande verksamheten           
Rörelseresultat   -4 987 -3 483 -15 412 -15 684 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  1 781 2 793 8 321 8 931 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -3 206 -690 -7 091 -6 753 
Förändring i rörelsekapital   -5 425 -3 513 -14 186 -6 134 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -8 631 -4 203 -21 277 -12 887 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -1 231 -1 368 -10 016 -5 537 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -5 695 -4 415 475 -14 333 
Periodens kassaflöde   -15 557 -9 986 -30 818 -32 757 
Likvida medel vid periodens ingång   38 719 63 676 53 705 86 407 
Kursdifferens i likvida medel  -61 15 213 55 
Likvida medel vid periodens utgång   23 101 53 705 23 101 53 705 
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Moderföretagets resultaträkning i sammandrag       
  okt-dec okt-dec Helår Helår 
(kSEK) 2019 2018 2019 2018 
          
Nettoomsättning 1 333 0 8 246 9 000 
  1 333 0 8 246 9 000 
          
Rörelsens kostnader         
Övriga externa kostnader -895 -1 305 -4 360 -5 055 
Personalkostnader -916 -870 -7 658 -5 849 
Rörelseresultat -478 -2 175 -3 772 -1 904 
          

Finansiella poster         
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar 0 -3 000 -5 000 -12 000 
Räntekostnader och liknande resultatposter -272 -239 -939 -1 024 
Resultat före skatt -750 -5 414 -9 711 -14 928 
          
Bokslutsdispositioner 600 4 500 600 4 500 
Periodens resultat -150 -914 -9 111 -10 428 

     

     
Moderföretagets balansräkning i sammandrag       
      31 dec 31 dec 
(kSEK)     2019 2018 
TILLGÅNGAR         
Finansiella anläggningstillgångar     409 303 409 076 
Fordringar hos koncernföretag     44 669 38 040 
Övriga fordringar     272 495 
Kassa och bank     -413 29 816 
SUMMA TILLGÅNGAR     453 831 477 427 
          
EGET KAPITAL OCH SKULDER         
Eget kapital     413 773 422 469 
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser     1 180 152 
Långfristiga räntebärande skulder     24 000 36 000 
Kortfristiga räntebärande skulder      12 000 12 000 
Leverantörsskulder     510 597 
Övriga kortfristiga skulder     2 368 6 209 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     453 831 477 427 
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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   - -   3 271 - 
Utgående balans 2019-12-31   45 943 44 000   24 660 5 934 

       
Ackumulerade avskrivningar       
Ingående balans 2019-01-01   - -4 767   -2 817 -1 787 
Periodens resultatförda avskrivningar   - -4 400   -493 -141 
Periodens aktiverade avskrivningar   - -   - 91 
Utgående balans 2019-12-31   - -9 167   -3 310 -1 837 

       
Redovisat värde 2019-12-31   45 943 34 833   21 350 4 097 

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

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

    okt-dec okt-dec Helår Helår Helår 

(kSEK)   2019 2018 2019 2018 Förändr. 
Omsättning Sverige   5 825 9 653 36 320 44 283 -18% 
Omsättning Europa   21 441 16 352 75 586 54 541 39% 
Omsättning övriga världen   4 758 3 542 18 151 11 011 65% 
    32 024 29 547 130 057 109 835 18% 

 
 
Not 3 - Nettoomsättning uppdelat på segment         

    okt-dec okt-dec Helår Helår Helår 
(kSEK)   2019 2018 2019 2018 Förändr. 
Performance Masterbatch   17 723 19 012 85 483 88 233 -3% 
Performance Chemicals   14 301 10 535 44 574 21 602 106% 
    32 024 29 547 130 057 109 835 18% 
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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 Growth Market under handelsnamnet NEXAM. Under fjärde kvartalet 2019 har cirka 4,4 miljoner aktier omsatts 
och den genomsnittliga kursen under perioden var 8,56 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 

 31 december 2019 
Utspädning vid  

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

 
Aktieägarförteckning 
Antalet aktieägare per den 31 december 2019 var 6 256. 
Aktieägare Aktier Andel 
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 10 969 932 16,2% 
SIX SIS AG 9 097 813 13,5% 
Länsförsäkringar Småbolag Sverige 2 499 053 3,7% 
Lennart Holm, privat och via bolag 2 121 596 3,1% 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 764 735 2,6% 
Goldman Sachs International Ltd 1 518 973 2,2% 
IBKR Financial Services AG 1 402 635 2,1% 
Michael Karlsson 948 342 1,4% 
Swedbank Försäkring 939 687 1,4% 
Björn Parkander 912 517 1,4% 
Övriga aktieägare (ca 6 200 st) 35 343 736 52,3% 
Totalt 67 519 019 100,0% 

 

Finansiell kalender  
 
2020-03-04 Extra bolagsstämma 
2020-05-08 Delårsrapport januari-mars 2020 
2020-05-13 Årsstämma 2020 
2020-07-17 Delårsrapport januari-juni 2020 

Delårsrapporterna finns tillgängliga på 
www.nexamchemical.com. 
 

2020-10-22 Delårsrapport januari-september 2020 
2021-01-28 Bokslutskommuniké 2020 

 

 
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 14 februari 2020 kl. 08:00 CET.  
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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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