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Delårsrapport  
januari – september 2021    
 

”Nettoomsättningen för perioden landar på drygt 50 miljoner 
SEK, vilket innebär en tillväxt om 22 procent jämfört med 
samma period föregående år” 
 
– Johan Arvidsson, VD 
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Tredje kvartalet i korthet 

Tillväxt med 22 procent i    
kvartalet

Väsentliga händelser: 
• Fortsatt tillväxt, +22% jämfört med motsvarande kvartal 2020. 
• Både Performance Chemical, +22%, och Performance Masterbatch, +23%, växer jämfört med motsvarande kvartal 

2020. 
• Viktiga kundorder erhållna till Indien inom PET-skum, till ett värde av 10 MSEK under återstoden av 2021 och till 

Ryssland inom polyolefin. Den sistnämnda skedde efter kvartalets slut. 
• God orderingång under kvartalet, indikerar en stark avslutning av 2021. 
• Under kvartalet har teckningsoptioner konverterats till aktier vilket medförde ett kapitaltillskott på 12 789 kSEK. 

Finansiellt: 
• Nettoomsättningen uppgick till 50 229 (41 054) kSEK. 
• Resultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till 1 046 (1 769) kSEK, vilket är en konsekvens av ökade 

kostnader i leveranskedjan. 
• Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 53 775 (29 791) kSEK. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -4 178 (-4 383) kSEK. 
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för kvartalet till -0,02 (-0,03) SEK.  
 

Koncernens totalresultat i sammandrag 
            

    jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår 
(kSEK)  2021 2020 2021 2020 2020 

Nettoomsättning (kSEK)  50 229 41 054 162 399 119 137 165 830 
Justerat resultat före avskrivningar (Adj EBITDA) 
(KSEK)  1 046 1 769 6 401 4 231 6 328 
Resultat före avskrivningar (EBITDA) (kSEK)  1 046 1 769 5 093 4 231 4 912 
Likvida medel (kSEK)  53 775 42 499 53 775 42 499 29 791 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
(kSEK)  -4 179 -4 383 -8 050 -9 797 -17 084 
Eget kapital (kSEK)  230 038 191 124 230 038 191 124 187 183 
Eget kapital per aktie före utspädning (SEK)  3,03 2,52 3,03 2,52 2,47 
Soliditet (%)  79 73 79 73 75 
Balansomslutning (kSEK)  289 769 261 355 289 769 261 355 250 278 
Kassalikviditet (%)  233 202 233 202 190 
            
Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)  76 025 647 75 803 367 76 025 647 75 803 367 75 803 367 
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st)  76 025 647 75 803 367 76 025 647 75 803 367 75 803 367 
Resultat per aktie före utspädning (SEK)  -0,02 -0,03 -0,04 -0,09 -0,14 
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)  -0,02 -0,03 -0,04 -0,09 -0,14 
Aktiekurs på balansdagen (SEK)  12,00 7,22 12,00 7,22 8,10 
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VD har ordet 

Fortsatt god tillväxt trots             
utmaningar i leveranskedjan

Efter tredje kvartalets slut kan vi konstatera att Nexam 
Chemical lägger ytterligare ett kvartal av god tillväxt till 
historiken. Nettoomsättningen för perioden landar på 
drygt 50 miljoner SEK, vilket innebär en tillväxt om 22 
procent jämfört med samma period föregående år. Kvar-
tal 3 är dessutom ett kvartal med mycket semestertid, 
vilket vanligen drar ner omsättningen, därför får den höga 
tillväxttakten ses som extra positiv. Den starka tillväxten i 
det tredje kvartalet innebär också att vi hittills i år har sålt 
för lika mycket som vi gjorde under hela 2020. 

Det är glädjande att vi i dagarna kan rapportera att för-
säljningen inom polyolefin kommer igång. Detta grundas i 

att vi fått nya affärer på den ryska marknaden. Vi ser flera 
andra potentiella projekt i regionen och har en stark tro 
på att den påbörjade färden fortsätter i samma riktning. 
Samtidigt fortsätter våra befintliga plattformar att leverera 
fina volymer. Vi ser stora tillväxtmöjligheter inom PET-
skum, vilket den senaste ordern från Diab i Indien indike-
rar. Även inom färgmasterbatch har vi nu vuxit flera kvar-
tal i rad.   

Precis som vi påtalade i samband med rapporteringen av 
andra kvartalet är vår marginalutveckling ojämn. Under 
det tredje kvartalet har vi upplevt utmaningar i att vara ett 
växande bolag i en marknad präglad av råvarubrister. 
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Detta har haft negativa effekter på vår marginal. I en 
marknad med brister uteblir alla ”mängdrabatter”. I stället 
får man betala extra för tillagda volymer. Vi får då inte en 
marginalmässig positiv utväxling på vår tillväxt utan sna-
rare tvärt om. Detta kommer att justeras både genom att 
vi får igenom våra prishöjningar fullt ut och att råvarusitu-
ationen, så småningom, kommer i bättre balans. Vår 
förväntan är att vi kommer se en förbättring redan i påföl-
jande kvartal. Samtidigt är det viktigt att upprepa det som 
vi kommunicerade tidigare i år; Att vara ett tillväxtbolag 
innebär perioder av såväl investeringar som ökade kost-
nader för att möjliggöra nya intäktsströmmar, varför lön-
samheten inte alltid följer omsättningen linjärt. 
 

”Att vara ett tillväxtbolag 
innebär perioder av såväl 
investeringar som ökade 
kostnader för att möjliggöra 
nya intäktsströmmar” 

Våra volymer ökar och likaså får vi en allt större geogra-
fisk spridning. När produktkatalogen samtidigt utvecklas 
ställs högre krav på våra produktionssystem. Vi är därför 
glada över att ha värvat en ny produktionschef. Jörgen 
Heby får till uppgift att utveckla Nexams framtida produkt-
ionsplattform med ansvar för anläggningarna i Sverige, 
Skottland, Polen och Ungern. Vi bygger en bas som 
strukturerat kan förse oss med de produkter vi behöver 
framledes.  
 
Som vi tidigare har påtalat välkomnar vi EU:s nya taxo-
nomi för hållbara investeringar, vilken på sikt kommer att 
bli vårt sätt att rapportera och tydliggöra Nexam som en 
hållbar investering. I väntan på att taxonomin färdigställs 
söker vi möjligheter att på andra sätt tydliggöra hur vår 

verksamhet bidrar till en mer hållbar omvärld. Nexam 
sitter trots allt på några av de nycklar som kan vara en 
del av lösningen på ett hittills olöst problem; att göra 
återvunnen plast av hög kvalitet. Dessutom används en 
stor del av våra produkter inom området förnyelsebar 
energi. 
 

”Vi har stora möjligheter att 
fortsätta vår tillväxtresa 
under lång tid” 

Vi verkar hellre än pratar när det gäller hållbarhet, samti-
digt är det viktigt för oss att vi tittar på ämnet såväl ur en 
miljömässig som en social aspekt.  Så som vi ser på vår 
verksamhet är den också långsiktigt hållbar ur ett affärs-
perspektiv. Vi är bara i början av en lång resa. Flera av 
våra plattformar har precis ”doppat tån” i marknaden och 
står inför att klyva vattenytan och dyka i. Vi ser det inom 
polyolefin och det nya samarbetet i Ryssland och vi ser 
det inom PET-fiber i och med den första reguljära kun-
den, en filamentproducent som med våra tillsatser kan 
använda en högre grad återvunnet material i sina produk-
ter.  
 
Vi har stora möjligheter att fortsätta vår tillväxtresa under 
lång tid. Produkterna vi säljer är av den karaktär som 
både befintliga och nya kunder kommer att efterfråga år 
efter år, under mycket lång tid. Och med den resa mot en 
cirkulär tillverkningsindustri vi bara sett början på, är vi 
övertygade om att behovet av våra produkter kommer att 
öka. 
 
Med dessa ord vill jag önska en skön höst,  
 
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 165 miljoner kronor, har tillverkning i fyra 
länder, sysselsätter ett femtiotal 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 Nexam Performance 
Masterbatch. 

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.  

Vår hållbarhetsvision 
Nexam Chemical strävar efter att med innovativ och 
reaktiv kemi, skapa möjligheter att spara på värdefulla 
naturresurser. Vi vill göra det möjligt för våra kunder att 
utveckla lätta, starka, hållbara, återvunna och färgglada 
produkter för en hållbar framtid.  
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Finansiella kommentarer 
Omsättning och resultat  
Omsättningen under kvartalet uppgick till 50 229 (41 054) 
kSEK. Övriga rörelseintäkter uppgick under kvartalet till         
142 (3) kSEK. 
Personalkostnaderna var under kvartalet – 7 524 (– 7 532) 
kSEK och de övriga externa kostnaderna uppgick i 
kvartalet till – 9 585 (-8 087) kSEK. Avskrivningarna under 
perioden uppgick till - 2 666 (- 2 368), av vilka - 1 100        
(- 1 100) kSEK avser avskrivningar på förvärvade 
immateriella övervärden. Kvartalets resultat före 
avskrivningar EBITDA uppgick till 1 046 (1 769) kSEK. 
Resultatet före skatt i kvartalet blev   – 1 903 (– 1 061) 
kSEK.  

Medarbetare och organisation   
Medelantalet anställda i koncernen var under perioden 51 
(43). Av de anställda var 43 (35) män och 8 (8) kvinnor. 

 
 
 
 
 

Investeringar  
De totala investeringarna i immateriella tillgångar under 
året uppgår till 2 142 (2 359) kSEK och för de materiella 
tillgångarna 1 894 (1 884) kSEK. 

Kassaflöde  
Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till – 4 178 (- 4 383) kSEK. Förändringar i rörelse- 
kapitalet har påverkat kassaflödet negativt med – 4 901        
(- 5 397) kSEK. Under kvartalet har nettoamorteringar av 
banklån skett med – 3 120 (- 3 030) kSEK. Under kvartalet 
har teckningsoptioner konverterats till aktier till ett värde av 
12 789 kSEK. Totalt kassaflöde för kvartalet uppgår till 4 
040 (- 8 348) kSEK.  

Finansiell ställning  
Jämfört med årets början uppgick soliditeten den 30 
september 2021 till 79 (75) procent och det egna kapitalet 
till 230 038 (187 183) kSEK. Likvida medel på 
balansdagen var 53 775 (29 791) kSEK jämfört med årets 
början. Koncernen har på balansdagen en total 
räntebärande skuld om 27 068 (37 068) 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 Nexam Performance Masterbatch 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. 
Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RFR 2 
Redovisning för juridiska personer. De 
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som 
tillämpas överensstämmer med de som beskrivs i 
årsredovisningen för 2020.  

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.  

Nexam Chemical Holding AB 

Nexam Chemical AB Nexam Performance Mas-
terbatch AB 

Nexam St Andrews Ltd Plasticolor Förvaltning AB 

Plasticolor Hungary Kft 

Plasticolor Polska Sp z.o.o. 
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Uppdelning av omsättning baserat på olika typer av 
intäktsflöden. Den finansiella information som rapporteras 
till högste verkställande beslutsfattare (VD), som underlag 
för fördelning av resurser och bedömning av koncernens 
resultat, har sedan fjärde kvartalet 2019 börjat delas upp i 
två olika typer av intäktsflöden, men ej uppdelning av 
resultat, avseende omsättningen med stöd av IFRS 15. 
Intäktsflödena som omsättningen delas in i är Performance 
Chemicals och Performance Masterbatch, se not 3.  

Performance Chemicals motsvarar Nexam Chemicals 
produktportfölj medan Performance Masterbatch 
motsvarar Nexam Performance Masterbatchs 
produktporfölj. 

Redovisningsprinciper. Nexam upprättar sin 
koncernredovisning i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS) utgivna av International 
Accounting Standards Board (IASB) samt 
tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee, 
såsom de har antagits av EU för tillämpning inom EU. 
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering. 

Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de 
finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i 
övriga delar av delårsrapporten. 

Moderföretaget tillämpar Årsredovisningslagen och ”Rådet 
för finansiell rapportering” RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer. Tillämpning av RFR 2 innebär att 
moderföretaget så långt som möjligt tillämpar alla av EU 
godkända IFRS inom ramen för Årsredovisningslagen och 
Tryggandelagen samt beaktat sambandet mellan 
redovisning och beskattning. Koncernen och 
moderföretaget har tillämpat de redovisningsprinciper som 
beskrivs i årsredovisningen för 2020 på sidorna 66–72.  

Koncernens finansiella instrument är värderade till 
upplupet anskaffningsvärde. Redovisat värde för samtliga 
finansiella tillgångar och skulder bedöms motsvara verkligt 
värde. 

Transaktioner med närstående 
Under året har ett program för teckningsoptioner införts, 
vilket medfört att ledande befattningshavare erlagt 343 
kSEK för optioner. 

Principerna för styrelsearvoden framgår av 
årsredovisningen 2020. 

Risker och osäkerhetsfaktorer  
Koncernens verksamhet påverkas av ett antal faktorer, 
vilka kan innebära en risk för koncernens verksamhet och 
resultat.  

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.  Under  perioden har 
inga  ändringar skett avseende uppskattningar eller 
bedömningar.
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Underskrifter
 

 

 

Lomma den 21 oktober 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mats Persson 
Styrelsens ordförande 

Cecilia Jinert Johansson 
Styrelseledamot 

Jonna Opitz 
Styrelseledamot 

Martin Roos 
Styrelseledamot 

 

Oskar Tuwesson 
Styrelseledamot 

Johan Arvidsson 
Verkställande direktör 
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Finansiella rapporter i sammandrag 
Koncernens totalresultat i sammandrag 

            

    jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår 
(kSEK) Not 2021 2020 2021 2020 2020 
Nettoomsättning 2,3 50 229 41 054 162 399 119 137 165 830 
Övriga rörelseintäkter   142 169 338 169 176 
    50 371 41 223 162 738 119 306 166 006 
              
Rörelsens kostnader             
Råvaror och förnödenheter   -32 216 -23 303 -98 337 -68 319 -94 880 
Övriga externa kostnader   -9 585 -8 087 -31 287 -23 872 -34 157 
Personalkostnader   -7 524 -7 532 -28 020 -22 156 -30 361 
Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar    

-2 666 -2 368 -7 856 -7 544 -10 193 
Övriga rörelsekostnader   - -532 - -728 -1 695 
Rörelseresultat   -1 620 -599 -2 763 -3 313 -5 281 
              
Finansiella poster             
Finansiella intäkter   -4 40 128 168 166 
Finansiella kostnader   -278 -501 -1 101 -1 811 -2 477 
Resultat före skatt   -1 903 -1 060 -3 736 -4 957 -7 593 
              
Inkomstskatt   -116 -93 -142 -267 -496 
Periodens resultat   -2 019 -1 154 -3 878 -5 223 -8 089 
              
Övriga totalresultat             
Poster som senare kan omföras till 
periodens resultat             
Omräkningsdifferenser vid omräk-
ning av utländska dotterföretag   162 -1 002 492 -1 404 -2 397 
Summa övrigt totalresultat, netto 
efter skatt   162 -1 002 492 -1 404 -2 397 
Summa totalresultat för peri-
oden   -1 857 -2 156 -3 386 -6 627 -10 486 
              
Periodens resultat såväl som totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare 
              
Resultat per aktie (SEK)          
Resultat per aktie före utspädning 
(SEK)   -0,02 -0,03 -0,04 -0,09 -0,14 
Resultat per aktie efter utspädning 
(SEK)   -0,02 -0,03 -0,04 -0,09 -0,14 
Genomsnittligt antal utestående 
aktier före utspädning   76 025 647 75 803 367 76 025 647 75 803 367 75 803 367 
Genomsnittligt antal aktier efter 
utspädning   76 025 647 75 803 367 76 025 647 75 803 367 75 803 367 
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Koncernens finansiella ställning i sammandrag          
      30-sep 30-sep 31 dec 
(kSEK)    2021 2020 2020 
TILLGÅNGAR         
Immateriella anläggningstillgångar   1 103 329 104 922 104 913 
Materiella anläggningstillgångar    43 691 46 299 44 898 
Finansiella anläggningstillgångar    5 97 98 
Varulager    45 355 30 685 32 442 
Kundfordringar    39 339 29 932 31 735 
Övriga fordringar    4 274 6 922 6 401 
Likvida medel    53 775 42 499 29 791 
SUMMA TILLGÅNGAR    289 769 261 355 250 278 
          
EGET KAPITAL OCH SKULDER           
Eget kapital     230 038 191 124 187 183 
Långfristiga räntebärande skulder    13 931 27 158 23 749 
Övriga långfristiga skulder    3 614 3 521 3 377 
Avsättningar för pensioner    355 284 302 
Kortfristiga räntebärande skulder    13 137 13 118 13 319 
Leverantörsskulder    17 998 18 406 14 160 
Övriga skulder    10 696 7 744 8 188 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    289 769 261 355 250 278 
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital           

(kSEK) Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 
kapital Reserver 

Balanserat 
resultat 

Summa 
eget 
kapital 

Eget kapital 2021-01-01 1 458 377 489 -1 680 -190 084 187 183 
Totalresultat           
Årets resultat       -3 878 -3 878 
Övrigt totalresultat:       
Omräkningsdifferenser     492   492 
 Summa övrigt totalresultat, efter skatt - - 492  492 
Summa totalresultat - - 492 - 492 
Transaktioner med aktieägare         
Nyemission 98 45 712     45 810 
Personaloptioner   431     431 
Summa transaktioner med aktieägare 98 46 143 - - 46 241 
Eget kapital 2021-09-30 1 556 423 632 -1 188 -193 962 230 038 

         
Eget kapital 2020-01-01 1 298 334 599 796 -181 992 154 701 
Totalresultat           
Årets resultat       -8 092 -8 092 
Övrigt totalresultat: -      
Omräkningsdifferenser     -2 476  -2 476 
 Summa övrigt totalresultat, efter skatt - - -2 476  -2 476 
Summa totalresultat - - -2 476 - -10 568 
Transaktioner med aktieägare         
Nyemission 160 42 830     42 990 
Personaloptioner   60     60 
Summa transaktioner med aktieägare 160 42 890 - - 43 050 
Eget kapital 2020-12-31 1 458 377 489 -1 680 -190 084 187 183 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag           
    jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår 
(kSEK)  2021 2020 2021 2020 2020 
Kassaflöde från den löpande verksamheten          
Rörelseresultat  -1 620 -599 -2 763 -3 313 -5 286 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflö-
det  2 343 1 613 6 759 5 157 6 683 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital  722 1 014 3 996 1 844 1 397 
Förändring i rörelsekapital  -4 901 -5 397 -12 046 -11 641 -18 481 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -4 179 -4 383 -8 050 -9 797 -17 084 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -699 -649 -3 614 -4 183 -6 307 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  8 917 -3 316 35 835 33 381 29 995 
Periodens kassaflöde  4 039 -8 348 24 171 19 401 6 604 
Likvida medel vid periodens ingång  49 767 50 657 29 791 23 101 23 101 
Kursdifferens i likvida medel  -31 190 -187 -3 86 
Likvida medel vid periodens utgång  53 775 42 499 53 775 42 499 29 791 
 

Moderföretagets resultaträkning i sammandrag           
    jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår 
(kSEK)  2021 2020 2021 2020 2020 
Nettoomsättning  1 700 1 379 5 100 4 137 5 535 
  1 700 1 379 5 100 4 137 5 535 
            
Rörelsens kostnader            
Övriga externa kostnader  -933 -1 128 -4 524 -3 079 -4 642 
Personalkostnader  -1 405 -1 232 -5 336 -4 102 -5 374 
Rörelseresultat  -638 -981 -4 760 -3 044 -4 481 
            
Finansiella poster            
Räntekostnader och liknande resultatposter  -240 -201 -612 -669 -841 
Resultat före skatt  -750 -1 182 -5 244 -3 713 -5 322 
            
Bokslutsdispositioner  - - - - 500 
Periodens resultat  -750 -1 182 -5 244 -3 713 -4 822 
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Moderföretagets balansräkning i sammandrag         
      30-sep 30-sep 31 dec 
(kSEK)    2021 2020 2020 
TILLGÅNGAR          
Finansiella anläggningstillgångar    409 815 409 522 409 596 
Fordringar hos koncernföretag    54 239 37 239 47 382 
Övriga fordringar    614 799 970 
Kassa och bank    49 064 35 898 22 679 
SUMMA TILLGÅNGAR    513 732 483 458 480 626 
           
EGET KAPITAL OCH SKULDER          
Eget kapital    492 938 453 110 452 000 
Avsättning för pensioner    1 817 1 454 1 545 
Långfristiga räntebärande skulder    3 000 15 000 12 000 
Kortfristiga räntebärande skulder     12 000 12 000 12 000 
Leverantörsskulder    168 100 609 
Övriga kortfristiga skulder    3 808 1 794 2 472 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    513 732 483 458 480 626 
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Not 1 - Immateriella tillgångar         

 
 

(kSEK)  
  

Goodwill Marknads- 
positioner 

Aktiverade 
utgifter för  
produktut-
veckling 

Patent 

Ackumulerade anskaffningsvärden        
Ingående balans 2021-01-01  45 943 44 000 27 773 6 394 
Periodens aktiverade utgifter   -  - 1 999 143 
Omklassificering   - - 259 -259 
Utgående balans 2021-09-30  45 943 44 000 30 031 6 278 
        
Ackumulerade avskrivningar        
Ingående balans 2021-01-01  - -13 567 -3 568 -2 062 
Periodens resultatförda avskrivningar   - -3 300 -363 -63 
Utgående balans 2021-09-30  - -16 867 -3 931 -2 125 
        
Redovisat värde 2021-09-30  45 943 27 133 26 100 4 153 
        
Ackumulerade anskaffningsvärden        
Ingående balans 2020-01-01  45 943 44 000 24 660 5 934 
Periodens aktiverade utgifter  -   - 3 573 - 
Omklassificering  -  - -460 460 
Utgående balans 2020-12-31  45 943 44 000 27 773 6 394 
        
Ackumulerade avskrivningar        
Ingående balans 2020-01-01  - -9 167 -3 310 -1 837 
Periodens resultatförda avskrivningar   - -4 400 -258 -225 
Utgående balans 2020-12-31  - -13 567 -3 568 -2 062 
        
Redovisat värde 2020-12-31  45 943 30 433 24 205 4 332 
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Not 2 - Nettoomsättning uppdelat på geografiska 
marknader           

    jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår 
(kSEK)  2021 2020 2021 2020 2020 
Omsättning Sverige  13 697 9 647 42 906 26 481 38 045 
Omsättning Europa  30 067 20 386 89 696 65 258 89 903 
Omsättning övriga världen  6 465 11 021 29 797 27 398 37 882 
 Total  50 229 41 054 162 399 119 137 165 830 
 

Not 3 - Nettoomsättning uppdelat på                  
intäktsflöden           

    jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår 
(kSEK)  2021 2020 2021 2020 2020 
Performance Masterbatch  26 138 21 292 78 078 64 219 86 599 
Performance Chemicals  24 091 19 762 84 321 54 918 79 231 
 Total  50 229 41 054 162 399 119 137 165 830 
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Aktiekapital, aktien och  
ägarförhållanden 

Bolagets aktiekapital uppgår till 1 556 073 kronor fördelat på 80 915 798 utestående aktier. Bolaget har endast ett aktie-
slag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning. Aktien i Nexam Chemical Holding AB är noterad på NASDAQ Stock-
holm First North Growth Market under handelsnamnet NEXAM. Under tredje kvartalet 2021 har drygt 6 miljoner aktier 
omsatts och den genomsnittliga kursen under perioden var 13,40 kronor per aktie. 
 
Incitamentsprogram 
Bolaget har två pågående incitamentsprogram om totalt 1 419 000 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 1,8 %.  
 
För mer information om och fullständiga villkor beträffande teckningsoptionsprogram 2019/2022 hänvisas till beslutet på 
årsstämman 2019 samt beträffande teckningsoptionsprogram 2021/2024 till beslutet på årsstämman 2021.

Tilldelnings-
datum Optionspris Tidigaste inlö-

sendag 
Slutförfallo-
dag 

Lösen-
pris 

Utestående opt-
ioner 
 30 september 
2021 

Utspädning 
vid  
fullteckning 

2019-06-30  0,40 2022-08-26 2022-09-09 11,51 808 500 1,0% 

2020-05-12  0,26 2022-08-26 2022-09-09 11,51 230 000 0,3% 

2021-05-27  0,98 2024-08-16 2024-08-30 21,28 380 500 0,5% 

 
Aktieägarförteckning 
Antalet aktieägare per den 30 september var 5 908. 

Aktieägare Aktier  Andel  

SIX SIS AG 13 332 887 16,5% 

Försäkringsbolaget, Avanza Pension 8 790 554 10,9% 

Veronica Wallman 3 641 225 4,5% 

Länsförsäkringar Småbolag Sverige 3 296 753 4,1% 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 165 665 2,7% 

Lennart Holm, privat och via bolag 2 160 569 2,7% 

Goldman Sachs International Ltd 1 801 878 2,2% 

SEB Europafond småbolag 1 407 890 1,7% 

Michael Wandy Karlsson, privat och via bolag 1 377 342 1,7% 

Futur Pension 1 179 803 1,5% 

Övriga aktieägare (ca 5 900 st) 41 761 232 51,6% 

Totalt 80 915 798 100,0% 
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Finansiell kalender 
2022-01-26 Bokslutskommuniké 2021 
2022-04-21 Delårsrapport januari-mars 2022 
2022-05-11 Årsstämma 2022 
2022-07-14 Delårsrapport januari-juni 2022 
2022-10-20 Delårsrapport januari-september 2022 
2023-01-26 Bokslutskommuniké 2022 

Delårsrapporterna finns tillgängliga på www.nexamchemical.com 

Kontakt 
Frågor kring rapporten besvaras av: 
Johan Arvidsson, VD 
Tel: +46 (0)708-97 44 39 
E-post: johan.arvidsson@nexamchemical.com

Denna delårsrapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s mark-
nadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 21 oktober 2021 kl. 08:00 CET. 

Bolaget  
Nexam Chemical Holding AB (publ) 
Box 165 
234 23 LOMMA 
Tel. 0703-47 97 00 
www.nexamchemical.com 

Kontoförande institut 
Euroclear Sweden AB 
Box 7822 
103 97 STOCKHOLM 
Tel. 08-402 90 00 
www.euroclear.nu 

Certified Adviser 
FNCA Sweden AB 
Humlegårdsgatan 5 
102 48   STOCKHOLM 
Tel. 08-528 00 399 
www.fnca.se 

http://www.nexamchemical.com/
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Revisors 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 30 september 2021 och den 
niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och 
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 International Standard on Review 
Engagements 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 ISA 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 del 
i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med 
årsredovisningslagen. 

 

Malmö den 21 oktober 2021 

Deloitte AB 

 

 

Jeanette Roosberg 

Auktoriserad revisor 
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