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Delårsrapport 

januari – juni 2022    
 

”Nexam har visat att vi inom både förnyelsebar energi och 
genom plaståtervinning redan tagit en position globalt” 
 
– Johan Arvidsson, VD 
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Andra kvartalet i korthet 

Turbulent kvartal med flera 
ljuspunkter

Väsentliga händelser: 
• Omsättningen sjönk med 7% i kvartalet, Performance Masterbatch +23% och Performance Chemical, -32%, jämfört 

med motsvarande kvartal 2021. 
• Rekryterade Borys Schaffran, med utgångspunkt i USA, som ansvarig för försäljningsutveckling i Nordamerika. 
• Första delen av innovationscentret i Lomma färdigställd och i drift efter sommaren. 

Finansiellt för andra kvartalet 2022: 
• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 55 417 (59 664). 
• Resultat före avskrivningar (EBITDA) i kvartalet uppgick till -930 (1 957) kSEK. Kvartalet tyngdes av konsultkostna-

der för översyn av strategiska samarbeten och rekryteringskostnader med belopp motsvarande ca 0,8 mSEK 
• Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 51 413 (63 601) kSEK. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet förbättrades till -2 841 (-7 471) kSEK. 
• Resultat per aktie för kvartalet uppgick för kvartalet till -0,05 (-0,02) SEK. 

 
Koncernens totalresultat i sammandrag 

           

    apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår 
(kSEK)  2022 2021 2022 2021 2021 
Nettoomsättning (kSEK)  55 417 59 664 109 331 112 170 219 452 

Resultat före avskrivningar (EBITDA) (kSEK)  -930 1 957 759 4 048 6 297 

Likvida medel (kSEK)  51 413 49 767 51 413 49 767 63 601 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
(kSEK)  -2 841 -7 471 2 563 -3 871 7 255 

Eget kapital (kSEK)  221 585 219 515 221 585 219 515 228 080 

Eget kapital per aktie före utspädning (SEK)  2,74 2,78 2,74 2,78 2,85 

Soliditet (%)  75 72 75 72 80 

Balansomslutning (kSEK)  295 020 305 956 295 020 305 956 284 333 

Kassalikviditet (%)  168 156 168 156 254 

       

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)  80 915 798 78 903 367 80 915 798 78 903 367 79 909 583 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st)  80 915 798 78 903 367 80 915 798 78 903 367 79 909 583 

Resultat per aktie före utspädning (SEK)  -0,05 -0,02 -0,07 -0,02 -0,07 

Resultat per aktie efter utspädning (SEK)  -0,05 -0,02 -0,07 -0,02 -0,07 

Aktiekurs på balansdagen (SEK)  4,86 13,80 4,86 13,80 10,65 
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VD har ordet 

Turbulent kvartal med flera 
ljuspunkter

Nexam Chemical har under kvartalet utvecklats starkt 
inom samtliga verksamhetsområden, förutom PET-skum. 
Vid sidan om PET-skum växer koncernens omsättning 
med 32 procent, vilket måste anses som bra i skenet av 
att vi, likt de flesta andra tillverkande företag, drabbats av 
oroligheterna i omvärlden. Därför är jag mycket nöjd med 
att vi kan redovisa en kvartalsomsättning som inte står 
långt från förra årets för samma period. Under det nyligen 
avslutade andra kvartalet sålde Nexam Chemical för 55 
miljoner SEK – en nivå Nexam endast två gånger tidigare 
varit upp vid.   
 
Nexam Chemical är ett innovationsföretag med mycket 
stor kompetens inom kemi – en ovanlig särprägel i en 
bransch präglad av dominansen från ett antal jättar. Här 
har Nexam lyckats fylla positionen som ett innovativt bo-
lag som klarar av de, många gånger, väldigt tuffa 

kommersiella krav som kunderna har. Något som hittills 
visat sig generera en stark långsiktig tillväxt. Till det kan 
läggas att vår utveckling får stöd av flera megatrender in-
riktade på omställningen mot ett mer hållbart samhälle. 
Nexam Chemical kommer att kunna utnyttja nyskapande 
kemi för att växa med både nya och befintliga kunder. 
 
Nexam fortsätter att utvecklas starkt också under 2022, 
bortsett från det vindkraftsinriktade PET-skumsområdet. 
För våra övriga affärer, har vi under det andra kvartalet 
en samlad försäljningstillväxt på hela 32 procent. Det vi-
sar på styrkan i Nexams erbjudanden då tillväxten skett i 
ett affärs- och logistikklimat som är utmanande för de 
flesta tillverkande företag. 
 
Under kvartalet utvecklas Nexam Performance Master-
batch väldigt starkt. Alla åtgärder och alla projekt som vi 
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arbetat med under hela pandemitiden har nu gett denna 
enhet en fantastisk skjuts. Det visas också av tillväxten 
inom området som under kvartalet ökade med 23 procent 
jämfört med motsvarande kvartal i fjol.  
 
Den så kallade High Performancesidan – som fokuserar 
på högprestandaplaster inom kompositer och elektronik – 
har också utvecklats positivt under perioden. Ett exempel 
på det är vår nyligen gjorda affär med japanska Sumi-
tomo Bakelit. Relationen till Sumitomo Bakelit bedömer vi 
har en stor potential för oss. Projekten av den här sorten 
tar lång tid att ro i hamn, men när så väl skett blir relat-
ionen i stort sett alltid en långvarig och lönsam affär.  
 
Inom vårt senaste verksamhetsområde – Reactive Re-
cycling – gynnas Nexam av ett allt större fokus på plastå-
tervinning. Med hjälp av våra kemiska tillsatser kan man 
förbättra kvaliteten på återvunnen plast. Med våra världs-
ledande tillsatser blir plasten i det närmaste som ny, vil-
ket öppnar för en mycket stor potential då kunder kan 
återvinna plast som får tillbaka sina ursprungliga egen-
skaper. Vi har många kunder som utvärderar våra tillsat-
ser inom detta område, vilket vi anser ger en indikation 
om hur försäljningen kommer att utvecklas framgent. EU 
har beslutat att redan år 2025 ska 50 procent av all plast 
återvinnas. I dag är graden av återvinning endast cirka 
15 procent, så den årliga tillväxten kommer att vara 
mycket stark de närmaste åren.  
 

”…EU har beslutat att redan 
år 2025 ska 50 procent av all 
plast återvinnas...” 
 
Det enda av bolagets affärsområden som inte utvecklats 
starkt under kvartalet är det inriktat mot vindkraft. 
Nexams försäljning av PET-skum backade med drygt 12 
miljoner SEK, jämfört med motsvarande kvartal 2021. Vi 
har fått se en nedgång i försäljningen av additiv till tillver-
karna av PET-skum med 45 procent under kvartalet, jäm-
fört med motsvarande kvartal 2021. 
 
Vi är övertygade om detta är en tillfällig nedgång. Ett tapp 
som är hänförligt till oroligheter i världen, vilket skapat 
stiltje på marknaden för vindkraft. Många redan beslu-
tade projekt inom vindkraften har senarelagts pga höga 
investeringskostnader i rådande tider. Till detta kan dess-
utom läggas att aktörerna inom PET-skum över lag dragit 
ned på sina lager. En justering som kunderna rapporterar 
är avklarad.  
 
Den långsiktiga prognosen visar tydligt att marknaden för 
vindkraft kommer att återgå till en stark tillväxt. Det är 
också ett faktum att PET-skum är det kärnmaterial i rotor-
bladen, som ökar mest i marknadsandel. Jag vågar påstå 
att här är Nexams lösningar världsledande.  
 
Bedömningarna visar att det kommer finnas mer än dub-
belt så mycket installerad vindenergi år 2030 jämfört med 

dagens nivå. Detta innebär en förväntad årlig tillväxt på 
cirka 9 procent. Förväntningarna är alltså att det kommer 
att byggas mycket vindkraft de närmaste åren.  
 

”…mer än dubbelt så mycket 
installerad vindenergi år 
2030 jämfört med dagens 
nivå…” 
 
Nexam genomsyras av ett hållbarhetstänk. Detta skapar 
stora möjligheter för oss då de flesta av våra större kon-
kurrenter tjänar sina pengar på äldre kemiska lösningar. 
Lösningar som ofta är svåra att rättfärdiga i ett mer håll-
bart samhälle.  
 
Grunden i vårt hållbarhetsarbete är våra produkter som vi 
utvecklar, tillverkar och säljer. Här har Nexam visat att vi 
inom både förnyelsebar energi och genom plaståtervin-
ning redan tagit en position globalt. Något som manife-
sterades under första kvartalet i år då vi var bland de 
första noterade bolagen som erhöll Nasdaq Green Equity 
Destination. 
 
Jag har den senaste tiden fått frågan från investerare hur 
Nexam kan kompensera sig för det tilltagande inflations-
trycket i världen. Hittills har vår förmåga att kompensera 
för dyrare insatsvaror varit god. Detta har gjort att brutto-
marginalerna under kvartalet kunnat behållas intakta 
kring 40%.  
 
Sammanfattningsvis, ser jag fram emot ett mycket spän-
nande andra halvår. Det är i många avseenden en turbu-
lent tid. Vi lyckades under de första sex månaderna växa 
stabilt inom de flesta områden och hitta nya kunder. 
Nexam Chemical har dessutom en god finansiell situation 
med stabilt kassaflöde. Det innebär att vi kommer att 
klara av och jobba hårt för att hålla en fortsatt stark till-
växttakt, vilket är i fokus för vår verksamhet. Vår skuld-
sättning är dessutom väldigt låg. Under Q3 kommer vi att 
bygga mer varulager än vad vi brukar. Detta är en tillfällig 
process för att kompensera för ett längre produktions-
stopp i Lomma. Vi byter ut en produktionslinje för att för-
bättra vår kapacitet. 
 
Inom Nexam ser vi många, goda tillväxtmöjligheter och vi 
känner att vi är väl positionerade inom flera så kallade 
globala megatrender. Våra segment har också en stark 
koppling till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. 
Vi gör helt enkelt plast bättre! 
 
Ha en fortsatt trevlig sommar!  
 
 
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 220 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.  

Nexam Chemical är sedan första kvartalet 2022 certifierade 
enligt Nasdaq Green Equity Designation. 
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Finansiella kommentarer 
Omsättning och resultat  
Omsättningen under kvartalet uppgick till 55 417 (59 664) 
kSEK. Övriga rörelseintäkter uppgick under kvartalet till        
80 (- 343) kSEK. 
Personalkostnaderna var under kvartalet – 10 441           
(– 10 364) kSEK och de övriga externa kostnaderna 
uppgick i kvartalet till – 12 466 (- 11 990) kSEK. 
Avskrivningarna under perioden uppgick till - 3 230 
(- 2 610), av vilka - 1 100 (- 1 100) kSEK avser 
avskrivningar på förvärvade immateriella övervärden. 
Kvartalets resultat före avskrivningar EBITDA uppgick till       
- 930 (1 957) kSEK. Resultatet före skatt i kvartalet blev      
– 4 267 (– 1 318) kSEK. 

Medarbetare och organisation   
Medelantalet anställda i koncernen var under perioden 53 
(49). Av de anställda var 46 (42) män och 7 (7) kvinnor. 

 
 

Investeringar  
De totala investeringarna i immateriella tillgångar under året 
uppgår till 2 369 (1 470) kSEK och för de materiella 
tillgångarna 6 770 (1 445) kSEK. 

Kassaflöde  
Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till - 2 841 (-7 471) kSEK. Förändringar i 
rörelsekapitalet har påverkat kassaflödet med – 1 708           
(-8 776) kSEK. Under kvartalet har nettoamorteringar av 
banklån skett med – 3 120 (- 3 120) kSEK. Totalt kassaflöde 
för kvartalet uppgår till – 12 141 (- 11 976) kSEK.  

Finansiell ställning  
Jämfört med årets början uppgick soliditeten den 30 juni 
2022 till 75 (80) procent och det egna kapitalet till 221 585 
(228 080) kSEK. Likvida medel på balansdagen var 51 413 
(63 601) kSEK jämfört med årets början. Koncernen har på 
balansdagen en total räntebärande skuld om 19 732          
(24 721) 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 2021.  

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.  

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 delas upp i två olika typer av intäktsflöden, men ej 
uppdelning av resultat, avseende omsättningen med stöd 

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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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 2021.  

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 inga transaktioner skett förutom 
styrelsearvoden. 

Principerna för styrelsearvoden framgår av 
årsredovisningen 2021. 

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

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 14 juli 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

            

    apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår 
(kSEK) Not 2022 2021 2022 2021 2021 
Nettoomsättning 2,3 55 417 59 664 109 331 112 170 219 452 

Övriga rörelseintäkter   80 -343 1 291 196 430 

    55 497 59 321 110 622 112 366 219 881 

         

Rörelsens kostnader        

Råvaror och förnödenheter   -33 520 -35 009 -65 981 -66 121 -134 972 

Övriga externa kostnader   -12 466 -11 990 -23 100 -21 703 -41 620 

Personalkostnader   -10 441 -10 364 -20 782 -20 495 -36 992 

Avskrivningar av materiella och im-
materiella anläggningstillgångar    

-3 230 -2 610 -6 096 -5 190 -10 573 

Rörelseresultat   -4 160 -653 -5 337 -1 142 -4 276 

              
Finansiella poster             
Finansiella intäkter   230 1 306 132 128 

Finansiella kostnader   -337 -666 -828 -823 -1 160 

Resultat före skatt   -4 267 -1 318 -5 858 -1 833 -5 307 

         

Inkomstskatt   -1 -5 -2 -26 -141 

Periodens resultat   -4 268 -1 324 -5 860 -1 859 -5 449 

              
Övriga totalresultat             
Poster som senare kan omföras till 
periodens resultat             
Omräkningsdifferenser vid omräk-
ning av utländska dotterföretag   

70 -10 0 330 49 

Summa övrigt totalresultat, netto 
efter skatt   

70 -10 0 330 49 

Summa totalresultat för peri-
oden   

-4 198 -1 334 -5 860 -1 529 -5 400 

             
Periodens resultat såväl som totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. 
             
Resultat per aktie (SEK)         
Resultat per aktie före utspädning 
(SEK)   -0,05 -0,02 -0,07 -0,02 -0,07 

Resultat per aktie efter utspädning 
(SEK)   -0,05 -0,02 -0,07 -0,02 -0,07 

Genomsnittligt antal utestående 
aktier före utspädning   80 915 798 78 903 367 80 915 798 78 903 367 79 909 583 

Genomsnittligt antal aktier efter ut-
spädning   80 915 798 78 903 367 80 915 798 78 903 367 79 909 583 
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Koncernens finansiella ställning i sammandrag          
       30-jun 30-jun 31 dec 
(kSEK)   Not 2022 2021 2021 
TILLGÅNGAR           
Immateriella anläggningstillgångar   1 102 527 103 943 102 980 

Materiella anläggningstillgångar     47 344 44 697 43 645 

Finansiella anläggningstillgångar     5 4 5 

Varulager     48 263 56 060 32 302 

Kundfordringar     40 096 44 364 38 176 

Övriga fordringar     5 371 7 120 3 623 

Likvida medel     51 413 49 767 63 601 

SUMMA TILLGÅNGAR     295 020 305 956 284 333 

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER         

Eget kapital      221 585 219 515 228 080 

Långfristiga räntebärande skulder     12 083 17 438 11 372 

Övriga långfristiga skulder     3 215 3 577 2 984 

Avsättningar för pensioner     417 337 372 

Kortfristiga räntebärande skulder     7 649 12 918 13 349 

Leverantörsskulder     38 925 39 532 17 162 

Övriga skulder     11 146 12 639 11 014 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     295 020 305 956 284 333 
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital           

(kSEK) Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 
kapital Reserver 

Balanserat 
resultat 

Summa 
eget ka-
pital 

Eget kapital 2022-01-01 1 556 423 573 -1 516 -195 533 228 080 
Totalresultat           
Årets resultat       -5 860 -5 860 
Övrigt totalresultat: 0 0 0     
Omräkningsdifferenser     -635   -635 
 Summa övrigt totalresultat, efter skatt 0 0 -635 0 -635 
Summa totalresultat 0 0 -635 0 -635 
Transaktioner med aktieägare         0 
Summa transaktioner med aktieägare 0 0 0 0 0 
Eget kapital 2022-06-30 1 556 423 573 -2 151 -201 392 221 586 

         
Eget kapital 2021-01-01 1 458 377 489 -1 680 -190 084 187 183 
Totalresultat           
Årets resultat       -5 449 -5 449 
Övrigt totalresultat:        
Omräkningsdifferenser     164   164 
 Summa övrigt totalresultat, efter skatt 0 0 164 0 164 
Summa totalresultat 0 0 164 0 164 
Transaktioner med aktieägare         
Nyemission 98 45 653     45 751 
Personaloptioner   431     431 
Summa transaktioner med aktieägare 98 46 084 0 0 46 182 
Eget kapital 2021-12-31 1 556 423 573 -1 516 -195 533 228 080 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag          
    apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår 
(kSEK)  2022 2021 2022 2021 2021 
Kassaflöde från den löpande verksamheten            
Rörelseresultat  -4 161 -653 -5 337 -1 142 -4 276 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflö-
det  3 028 1 958 5 414 4 416 9 237 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital  -1 133 1 305 77 3 274 4 961 
Förändring i rörelsekapital  -1 708 -8 776 2 486 -7 145 2 294 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -2 841 -7 471 2 563 -3 871 7 255 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -7 609 -1 148 -9 139 -2 915 -5 514 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -1 691 -3 357 -4 996 26 918 32 434 
Periodens kassaflöde  -12 141 -11 976 -11 572 20 132 34 175 
Likvida medel vid periodens ingång  64 192 61 556 63 601 29 791 29 791 
Kursdifferens i likvida medel  -638 187 -616 -156 -365 
Likvida medel vid periodens utgång  51 413 49 767 51 413 49 767 63 601 

 

Moderföretagets resultaträkning i sammandrag           
    apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår 
(kSEK)  2022 2021 2022 2021 2021 
Nettoomsättning  1 818 3 400 3 635 3 400 6 800 
  1 818 3 400 3 635 3 400 6 800 
            
Rörelsens kostnader            
Övriga externa kostnader  -2 285 -3 016 -4 078 -3 591 -5 905 
Personalkostnader  -1 843 -1 702 -3 518 -3 931 -6 653 
Rörelseresultat  -2 310 -1 318 -3 962 -4 122 -5 758 
            
Finansiella poster            
Räntekostnader och liknande resultatposter  -59 -136 -276 -372 -578 
Resultat före skatt  -2 365 -1 454 -4 234 -4 494 -6 337 
          
Periodens resultat  -2 365 -1 454 -4 234 -4 494 -6 337 
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Moderföretagets balansräkning i sammandrag         
      30-jun 30-jun 31 dec 
(kSEK)    2022 2021 2021 
TILLGÅNGAR          
Finansiella anläggningstillgångar    410 073 409 742 409 888 
Fordringar hos koncernföretag    44 687 49 114 52 364 
Övriga fordringar    1 001 648 291 
Kassa och bank    44 229 44 867 47 159 
SUMMA TILLGÅNGAR    499 990 504 371 509 701 
           
EGET KAPITAL OCH SKULDER          
Eget kapital    487 607 480 879 491 845 
Avsättning för pensioner    2 138 1 726 1 908 
Långfristiga räntebärande skulder    - 6 000 - 
Kortfristiga räntebärande skulder     6 000 12 000 12 000 
Leverantörsskulder    545 192 104 
Övriga kortfristiga skulder    3 699 3 574 3 844 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    499 990 504 371 509 701 

 

  



 

Nexam Chemical Holding AB (publ)   |   Delårsrapport   |   januari-juni 2022 14 

Not 1 - Immateriella tillgångar         

 
 

(kSEK)  
  

Goodwill Marknads- 
positioner 

Aktiverade 
utgifter för  
produktut-
veckling 

Patent 

Ackumulerade anskaffningsvärden        
Ingående balans 2022-01-01   45 943 44 000 31 000 6 375 
Periodens aktiverade utgifter   -   - 2 134 235 
Omklassificering  -  - 101 -101 
Utgående balans 2022-06-30   45 943 44 000 33 235 6 509 
        
Ackumulerade avskrivningar        
Ingående balans 2022-01-01   - -17 967 -4 085 -2 286 
Periodens resultatförda avskrivningar   -  -2 200 -510 -112 
Utgående balans 2022-06-30   - -20 167 -4 595 -2 398 
        
Redovisat värde 2022-06-30   45 943 23 833 28 640 4 111 
        
Ackumulerade anskaffningsvärden        
Ingående balans 2021-01-01   45 943 44 000 27 773 6 394 
Periodens aktiverade utgifter   - - 3 022 186 
Omklassificering  - - 205 -205 
Utgående balans 2021-12-31   45 943 44 000 31 000 6 375 
        
Ackumulerade avskrivningar        
Ingående balans 2021-01-01   - -13 567 -3 568 -2 062 
Periodens resultatförda avskrivningar   - -4 400 -517 -224 
Utgående balans 2021-12-31   - -17 967 -4 085 -2 286 
        
Redovisat värde 2021-12-31   45 943 26 033 26 915 4 089 
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Not 2 - Nettoomsättning uppdelat på geografiska 
marknader           

    apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår 
(kSEK)  2022 2021 2022 2021 2021 
Omsättning Sverige  18 646 14 722 34 835 29 209 56 187 
Omsättning Europa  30 679 29 884 63 399 59 629 118 885 
Omsättning övriga världen  6 092 15 058 11 096 23 332 44 380 
 Total  55 417 59 664 109 330 112 170 219 452 

 

Not 3 - Nettoomsättning uppdelat på                  
intäktsflöden           

    apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår 
(kSEK)  2022 2021 2022 2021 2021 
Performance Masterbatch  32 939 26 746 63 302 51 940 104 235 
Performance Chemicals  22 478 32 918 46 028 60 230 115 216 
 Total  55 417 59 664 109 330 112 170 219 452 
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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 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 andra kvartalet 2022 har knappt 9 miljoner aktier omsatts och 
den genomsnittliga kursen under perioden var 6,06 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           

inlösendag 
Slutförfallo-
dag 

Lösen-
pris 

Utestående     
optioner 
30 juni 2022 

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 juni var 5 804. 

Aktieägare Aktier  Andel  

SIX SIS AG 12 853 190 15,9% 

Försäkringsbolaget, Avanza Pension 8 220 315 10,2% 

Veronica Wallman 3 641 225 4,5% 

Länsförsäkringar Småbolag Sverige 3 296 753 4,1% 

Lennart Holm, privat och via bolag 2 155 975 2,7% 

SEB Europafond småbolag 1 965 602 2,4% 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 683 378 2,1% 

Michael Wandy Karlsson, privat och via bolag 1 402 342 1,7% 

Futur Pension 1 182 980 1,5% 

SEB Copenhagen 1 094 081 1,4% 

Övriga aktieägare (ca 5 800 st) 43 419 957 53,7% 

Totalt 80 915 798 100,0% 
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Finansiell kalender 
2022-10-20 Delårsrapport januari-september 2022 
2022-01-26 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 rapport har inte 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 
14 juli 2022 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 
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