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Protokoll fört vid årsstämma i 
Nexam Chemical Holding AB 
(publ), org. nr 556919-9432, den 
11 maj 2022 kl. 15:00 i Lund.

0. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordföranden Mats Persson.

1. Val av ordförande vid stämman

Styrelseordföranden Mats Persson valdes till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt 
advokat Ola Grahn från Setterwalls Advokatbyrå AB att föra protokoll vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga 1 upprät
tades.

Ovan nämnda förteckning enligt Bilaga 1 godkändes att gälla som röstlängd vid 
stämman.

3. Godkännande av dagordning

Det till kallelsen fogade förslaget till dagordning, Bilaga 2. lades fram och godkändes 
som dagordning för stämman.

4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsperson. Anna Steén val
des till sådan justeringsperson.

5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebo
lagslagens bestämmelser, skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 
13 april 2022 och genom att annons om att kallelse har skett annonserats i Svenska 
Dagbladet den 13 april 2022. Kallelsen har även funnits tillgänglig på bolagets hem
sida sedan den 8 april 2022.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6. Anförande av VD

Verkställande direktören Johan Arvidsson lämnande en sammanfattande redogörelse 
för bolagets och koncernens verksamhet det gångna räkenskapsåret och det första 
kvartalet för 2022. Aktieägarna gavs därefter tillfälle att ställa frågor i anledning av 
verkställande direktörens anförande.
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7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2021 samt 
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncemrevis- 
ionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 samt revisorns yttrande om bolagsstämmans 
riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare följts framlades.

8. Beslut

a) om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och 
koncern balansräkning

Det beslutades att fastställa de i ovan nämnda årsredovisning intagna resultat- och 
balansräkningarna samt de i ovan nämnda koncernredovisning intagna koncernre
sultat- och koncernbalansräkningarna.

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda ba
lansräkningen

Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i års
redovisningens förvaltningsberättelse innebärande att någon vinstutdelning inte 
lämnas samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande 
direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslu
tet om ansvarsfrihet.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisors
suppleanter

Eva Gottfridsdotter-Nilsson redogjorde för valberedningens arbete sedan föregående 
årsstämma samt valberedningens förslag och motivering.

Det beslutades därefter i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå 
av fem styrelseledamöter. Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens för
slag att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor i bolaget.

10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelseledamö
ter som inte är anställda av bolaget ska utgå med 270 000 kronor till styrelseordfö
randen och med 160 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är an
ställda av bolaget.

Vidare beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska 
utgå enligt godkänd räkning.
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11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer och revisorssupplean
ter

Ordföranden noterade att information om de föreslagna styrelseledamöterna samt 
deras uppdrag framgår av årsredovisningen och bolagets hemsida.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Mats Persson, Ce
cilia Jinert Johansson, Jonna Opitz, Martin Roos och Oskar Tuwesson som styrelse
ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För samma period omvaldes 
Mats Persson som styrelsens ordförande.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Deloitte AB 
som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att Deloitte AB 
meddelat att Jeanette Roosberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

12. Rutiner och instruktion för valberedningen

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag avseende instruktion och ar
betsordning för valberedningen enligt Bilaga .1.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 3.

13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Ordföranden redogjorde för styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021 enligt
Bilaga 4.

Det beslutades därefter att godkänna ersättningsrapporten i enlighet med förslaget i 
Bilaga 4.

14. Beslut om bemyndigande för emissioner

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen 
att besluta om emissioner enligt Bilaga s.

Det beslutades därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 5. Det noterades att beslutet 
biträddes av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som 
de aktier som var företrädda vid stämman.

15. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.
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Pressmeddelande 

Lomma 2022-04-08

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NEXAM CHEMICAL HOLDING 

AB (PUBL)

Aktieägarna i Nexam Chemical Holding AB (publ), 556919-9432 ("Nexam Che
mical"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2022 kl. 15.00 på 
Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 3 maj 2022, och
• anmäla sig och lämna uppgift om eventuellt antal biträden till bolaget senast torsdagen den 5 

maj 2022 skriftligen till Nexam Chemical Holding AB (publ), Bolagsstämma, Box 165, 234 23 
Lomma. Anmälan kan också lämnas per telefon 0702-71 93 11, eller per e-post till 
info@nexamchemical.com.

Vid anmälan bör namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat akti
einnehav samt uppgift om eventuellt ombud anges. Anmälan och uppgift om eventuellt ombud och 
biträde registreras hos Nexam Chemical för att skapa underlag för röstlängden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos 
förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos 
Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistre- 
ringen senast torsdagen den 5 maj 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregi
strering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren 
undertecknad fullmakt vid årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre 
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdas av juridisk per
son ska ombudet också uppvisa ett aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling 
för den juridiska personen. För att underlätta registrering bör kopia av fullmakt och andra behörig
hets handlingar bifogas anmälan till årsstämman. Fullmakts formulär tillhandahålls på bolagets hem
sida (www.nexamchemical.com) och på bolagets huvudkontor, Industrigatan 27, 234 35 Lomma/( 
samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.
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Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, liksom ersättnings rapp ort och revis or syttrande 
huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, fullständiga förslag 
till beslut, och övriga handlingar inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, 
Industrigatan 27, 234 35 Lomma, och på bolagets hemsida (www.nexamchemical.com), senast tre 
veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på 
dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernens eko
nomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
6. Anförande av VD.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2021 samt koncernredovis

ningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021 samt revis or syttrande huruvida gällande 
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts.

8. Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncemresultat- och koncern- 

balansräkning;
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; 

och
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer och revisorssuppleanter.
12. Rutiner och instruktion förvalberedning.
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
14. Beslut om bemyndigande för emissioner.
15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen inför årsstämman har utgjorts av Lennart Holm (ordförande), representerande 
Nerthus Investment Ltd, Eva Gottfridsson Nilsson, representerande Läns försäkringar Fondförvalt
ning AB, samt Tomas Klevbo, representerande Veronica Wallman. Valberedningen föreslår att sty
relseordföranden Mats Persson väljs till ordförande vid stämman.

Kesultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla medel balanseras i ny räk- 
ning.
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Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Valberedningen föreslår att fem styrelseledamöter utses.

Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 270 000 kronor till styrelsens ordfö
rande (260 000 kronor föregående år) och med 160 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter 
som inte är anställda av bolaget (155 000 kronor föregående år).

Valberedningen föreslår vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

1Val av styrelseledamöter; styrelseordförande, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 11)

Valberedningen föreslår att Mats Persson, Cecilia Jinert Johansson, Jonna Opitz, Martin Roos och 
Oskar Tuwesson omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Mats 
Persson.

Information om de ledamöter som föreslås för omval återfinns i årsredovisningen och på bolagets 
hemsida, www.nexamchemical.com.

Valberedningen föreslår vidare att Deloitte AB omväljs som revisor. Deloitte AB har meddelat att 
auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Rutiner och instruktion för valberedningen (punkt 12)

Valberedningen föreslår att en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i huvud
sak följande innehåll.

Inför kommande val och arvodering i bolaget ska en valberedning utses, vilken föreslås bestå av tre 
ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den siste augusti 2022 enligt ägarstatistik 
från Euroclear Sweden AB. Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka 
(ägargrupperad) och innehålla de största ägama. För det fall det i denna ägarstatistik förekommer 
förvaltarregistrerade aktieinnehav ska sådana endast beaktas om förvaltare har uppgivit underlig
gande aktieägares identitet till Euroclear Sweden AB eller om bolaget — utan att vidta några egna åt
gärder — erhåller annan information som utvisar underliggande aktieägares identitet.

Styrelsens ordförande ska, efter att de största aktieägarna identifierats enligt ovan, på lämpligt sätt 
kontakta de tre största identifierade aktieägarna med en begäran om att de inom 30 dagar skriftligen 
ska meddela huruvida de önskar ingå i bolagets valberedning, samt att de namnger den person de 
önskar utse till ledamot av valberedningen. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den 
till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Förfa
randet ska fortgå intill dess att valberedningen består av tre ordinarie ledamöter.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolags
ledningen. Styrelseledamot, verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska 
inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i 
förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar 
om bolagets förvaltning. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annatY 
vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren. /
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Information om den slutligen utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre utsedda ledamö
terna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex 
månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny 
valberedning utsetts. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till 
röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfo
gande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska 
ha rätt att utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i val
beredningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller föränd
ringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett ledamot i valbered
ningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen, liksom att utse ny 
ledamot om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i 
valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

a) förslag till ordförande vid årsstämman;

b) förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt antalet revisorer;

c) förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda ledamöter i sty
relsens olika utskott;

d) förslag till arvode till revisorer;

e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;

f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag; 
och

g) förslag till arvode till valberedningens ledamöter.

beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskaps
året 2021.

Beslut om bemyndigande för emissioner (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen un
der tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta 
om emission av aktier, tecknings option er och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller 
utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges till 
följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av tecknings
optioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 20 
228 950 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 20 procent beräknat på antalet 
utestående aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rö
relsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra 
emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndi
gandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission skurs en 
vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fallW
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Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av be
slutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de 
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster 
i bolaget till 80 915 798. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www, euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lomma i april 2022 

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta:
Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, iohan.arvidsson@nexamchemical.com

Denno information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 
2022 kl. 08:30.

Om Nexam Chemical
Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehål
len produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster.
Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och 
livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och 
dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan an
vänds förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer mil
jövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högpre- 
standaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Advi
ser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se samt per telefon på 08-528 00 399.
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FÖRSLAG TILL INSTRUKTION OCH ARBETSORDNING FÖR VALBEREDNINGEN I NEXAM CHEMICAL 
HOLDING AB (PUBL)

Valberedningen för Nexam Chemical Holding AB (publ), org. nr 556919-9432 (”Bolaget”), föreslår 
att årsstämman den 11 maj 2022 fattar beslut om att inrätta en valberedning inför årsstämman 2023 
samt att anta följande instruktion och arbetsordning för valberedningen.

1. Övergripande ansvar och syfte

Valberedningen utses i enlighet med de rutiner som beslutats om på årsstämma i Bolaget.

Valberedningens övergripande ansvar är att presentera lämpliga kandidater för ordförande respek
tive styrelseledamöter och revisor(er) i Bolaget, samt att föreslå deras arvodering. Valberedningen 
ska företräda Bolagets samtliga ägare i de frågor som faller inom valberedningens ansvarsområde.

2. Utseende av valberedning

Inför kommande val och arvodering i Bolaget ska en valberedning utses, vilken föreslås bestå av tre 
ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den siste augusti 2022 enligt ägarstatistik 
från Euroclear Sweden AB. Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka 
(ägargrupperad) och innehålla de största ägarna. För det fall det i denna ägarstatistik förekommer 
förvaltarregistrerade aktieinnehav ska sådana endast beaktas om förvaltare har uppgivit underlig
gande aktieägares identitet till Euroclear Sweden AB eller om Bolaget — utan att vidta några egna åt
gärder — erhåller annan information som utvisar underliggande aktieägares identitet. Styrelsens ord
förande ska, efter att de största aktieägarna identifierats enligt ovan, på lämpligt sätt kontakta de tre 
största identifierade aktieägarna med en begäran om att de inom 30 dagar skriftligen ska meddela 
huruvida de önskar ingå i Bolagets valberedning, samt att de namnger den person de önskar utse till 
ledamot av valberedningen. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet 
närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Förfarandet ska fortgå 
intill dess att valberedningen består av tre ordinarie ledamöter.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolags
ledningen. Styrelseledamot, verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska 
inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i 
förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar 
om Bolagets förvaltning. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, 
vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.

Information om den slutligen utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre utsedda ledamö
terna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex 
månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny 
valberedning utsetts. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till 
röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfo
gande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska 
ha rätt att utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i val^< 
beredningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller föränd
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ringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett ledamot i valbered
ningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen, liksom att utse ny 
ledamot om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i 
valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

3. Uppgifter

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

a) förslag till ordförande vid årsstämman;

b) förslag till antalet bolags stämm ovalda styrelseledamöter samt antalet revisorer;

c) förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda leda
möter i styrelsens olika utskott;

d) förslag till arvode till revisorer;

e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revi
sorer;

f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens 
uppdrag; och

g) förslag till arvode till valberedningens ledamöter.

Bolagets styrelseordförande är sammankallande till första mötet samt ska tillse att valberedningen 
omgående erhåller relevant information för att utvärdera styrelsens arbete. Sådan information ska 
lämnas senast under januari månad och innefatta uppgift om bl.a. styrelsens arbetsformer och om 
effektiviteten i dess arbete. Vidare ska vid behov styrelseordföranden adjungeras vid valberedning
ens sammanträden.

Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar Bolaget om sina förslag, förse Bolaget med ett 
motiverat yttrande beträffande sitt förslag. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur 
valberedningens arbete har bedrivits.

Valberedningen ska på bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum presentera och moti
vera sina förslag.

Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekre terar funkt
ion i valberedningen för att underlätta dess arbete. Valberedningen ska äga rätt att, såvitt erforderligt 
i samband med framtida nyval av styrelseledamot, inhämta underlag från extern konsult om kun
skap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för beredningen att belasta Bo
laget med skälig kostnad för framtagande för sådant underlag.

April 2022

Nexam Chemical Holding AB (pub^^

V alberedningen
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ERSÄTTNINGSRAPPORT 2021

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Nexam 
Chemical Holding AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2021. Rapporten 
innehåller även informadon om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av 
bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i 
enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolags styrning Regler om ersättningar till 
ledande befattningshavare och om indtamentsprogram.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 11 (Anställda och 
personalkostnader) på sidorna 72 i årsredovisningen för 2021. Styrelsen har beslutat att inte inrätta 
något ersättningsutskott utan att hela styrelsen ska fullgöra ersättningsutskottets uppgifter. 
Ytterligare information framgår av b olags styrningsrapp orten på sidorna 46-51 i årsredovisningen för 
2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och 
redovisas i not 11 på sidan 72 i årsredovisningen för 2021.

Utveckling under 2021

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 5-6 
i årsredovisningen för 2021.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet 
av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla 
kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda marknads- och konkurrensmässig 
ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en 
marknads- och konkurrensmässig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna får ersättningen till 
ledande befattningshavare bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig kontant ersättning, 
pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver — och oberoende av 
ers ättningsriktlinj erna — besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Den 
rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier. De kan 
utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att 
de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att 
exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga 
utveckling.

Riktlinjerna finns på sidorna 50-51 i årsredovisningen för 2021. Bolaget har under 2021 följt de 
tillämpliga ers ättningsriktlinj erna som antagits av bolagsstämman. Revisorns yttrande över bolagets 
efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på bolagets hemsida. Utöver den ersättning som omfattas 
av ersättningsriktlinjerna har bolagets bolagsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade 
incitamentsprogram.

Under 2021 har styrelsen beviljat den verkställande direktören en extraordinär kontant ersättning 
om 319 kSEK med anledning av den framgångsrikt genomförda nyemissionen i februari 2021. 
Styrelsen anser att den ytterligare extraordinära ersättningen är berättigad för att kunna tillgodose^
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bolagets långsiktiga intressen, samt noterar styrelsen att den extraordinära ersättningen, tillsammans 
med övrig rörlig ersättning som utgått under 2021, ryms väl inom tröskelvärdet för rörlig ersättning 
som totalt kan utgå till verkställande direktören enligt bolagets ersättningsriktlinjer, d.v.s. högst 70 
procent av den fasta årliga grundlönen. Utöver vad som anges ovan har inga avsteg från riktlinjerna 
gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som ska tillämpas för att fastställa 
ersättningen. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Tabell 1 - Totalersättning till verkställande direktören under 2021 (kSEK)

1 2 3 4 5 6

Fast ersättning Rörlig ersättning

Befattningshavarens Grundlön* Andra Ettårig Flerårig Extraordinära Pensions- Totalersättning Andelen fast och
namn (position) Förmåner** poster*** kostnad**** rörlig ersättning

Johan Arvidsson (VD) 1 804 2 518 - 319 505 3 148 73/27

* Inklusive semesterersättning om 35 kSEK 
** Avser sjukvårdsförsäknng.
*** Styrelsen beviljade den verkställande direktören en extraordinär kontant ersättning om 319 kSEK med anledning av den framgångsrikt genomförda nyemissionen i februari 2021.
**** Pensionskostnader (kolumn 4), som i sin helhet avser penaonsfbrsäkringspremie och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning.

Aktierelaterad ersättning

Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Bolaget har inrättat två aktierelaterade incitamentsprogram, vilka presenteras nedan. 

Teckningsoptionsprogram 2019/2022

Vid årsstämman den 16 maj 2019 beslutades att inrätta ett teckningsoptionsprogram för samtliga 
anställda inom koncernen genom utgivande av högst 1 040 000 teckningsoptioner serie 2019/2022. 
Samtliga 1 040 000 teckningsoptioner tecknades av ett av bolaget helägt dotterbolag. Dotterbolaget 
har därefter överlåtit teckningsoptioner till deltagarna i programmet mot kontant ersättning, 
motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde framräknat enligt ”Black Scholes”-formeln. Totalt 
har 1 038 500 teckningsoptioner förvärvats av deltagarna i programmet, varav verkställande 
direktören har förvärvat 200 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att 
teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning uppgående till 11,51 SEK per aktie.
Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden från och med den från och med den 26 augusti 
2022 till och med den 9 september 2022. Om samtliga teckningsoptioner som förvärvats av 
deltagarna i programmet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 1 038 500 nya aktier att 
utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,3 procent av bolagets aktiekapital och röster.

Teckningsoptionsprogram 2021/2024

Vid årsstämman den 11 maj 2021 beslutades att inrätta ett teckningsoptionsprogram för samtliga 
anställda inom koncernen genom utgivande av högst 940 000 teckningsoptioner serie 2021/2024. 
Samtliga 940 000 teckningsoptioner tecknades av ett av bolaget helägt dotterbolag. Dotterbolaget 
har därefter överlåtit teckningsoptioner till deltagarna i programmet mot kontant ersättning, 
motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde framräknat enligt ”Black Scholes”-formeln. Totalt 
har 380 500 teckningsoptioner förvärvats av deltagarna i programmet, varav verkställande 
direktören har förvärvat 100 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att 
teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning uppgående till 21,28 SEK per aktie.
Tecknings optionerna kan utnyttjas under perioden från och med den från och med den 16 augusti 
2024 till och med den 30 augusti 2024. Om samtliga teckningsoptioner som förvärvats av deltagarns
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i programmet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 380 500 nya aktier att utges, vilket 
motsvarar en utspädning om cirka 0,5 procent av bolagets aktiekapital och röster.

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga 
bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet 
av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 
2021 beaktats. De icke-finansiella prestationskriterierna bidrar vidare till anpassning till hållbarhet 
samt bolagets värderingar.

Tabell 2 - Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: rörlig kontantersättning

Befattningshavarens namn 
(position)

1

Beskrivning av kriterier hänförliga till 
ersättningskomponenten

2

Relativ viktning av prestationskriterier

3

a) Uppmätt prestation; och

b) faktisk tilldelning / ersättningsutfall

Koncernens justerade resultatföre avskrivningar 
(EBITDA)

25% a) 7 605 kSEK

b) 0 kSEK

Johan Arvidsson (VD) Koncernens intäkter 20% a) 219 452 kSEK

b) 207 kSEK

Koncernens kassaflöde från den löpande 
verksamheten relativt omsättningen

15% a) 24 %

b) 147 kSEK

Intäkter exklusive PET-skum, masterbatch och 15% a) 18 145 kSEK
tradingvaror b) 77 kSEK

Implementering av strategisk kommunikation 12,5 % a) 25 %

b) 52 kSEK

Utveckla och implementera värdegrund för 12,5% a) 25 %
bolaget b) 35 kSEK

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Tabell 3 - Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR) 
(kSEK)

RR 2021 2021 vs 2020 2020 vs 2019 2019 vs 2018 2018 vs 2017 2017 vs 2016

Ersättning till 3148 +490 -2 001 +1 338 -906 -504

verkställande direktören* (+18 %) (-43 %) (+40 %) (-21 %) (-11 %)

Koncernens rörelseresultat -4 276 +1 005 +10 488 +181 +14199 -471

(+19%) (+188%) (+3%) (+71 %) (-2%)

Genomsnittlig ersättning 485 +5 +30 +23 +77 -3
baserat på antalet övriga 
heltidsanställda i bolaget**

(+1 %) (+8 %) (+7%) (+30 %) (-1 %)

* Under räkenskapsåret 2019 genomfördes en ändring av verkställande direktör i bolaget. Johan Arvidsson tillträdde som verkställande direktör den 1 februari 2019, varvid den tidigare verkställande direktören Anders Spetz 
avgick. Ersättningen till verkställande direktören under räkenskapsåret 2019 avser således ersättning till både Johan Arvidsson och Anders Spetz.
** Exklusive medlemmar i koncernledningen.

Lomma i april 2022

Nexam Chemical Holding AB (publ/^

Styrelsen
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FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR EMISSIONER

Styrelsen i Nexam Chemical Holding AB (publ), org. nr 556919-9432 (”Bolaget”), föreslår att års
stämman den 11 maj 2022 beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden 
fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om 
emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan 
föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av 
emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner 
eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 20 228 950 
stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 20 procent beräknat på antalet utestå
ende aktier i Bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra 
företagsförvärv eller förvärv av rörelse tillgångar samt att möjliggöra emission till industriella part
ners inom ramen för samarbeten och allianser.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska 
emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i före
kommande fall).

För giltigt beslut erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de 
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av be
slutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Lomma i april 2022

Nexam Chemical Holding AB (pubVf 

Styrelsen
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