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Fortsatt stark utveckling för ACM 
De första åtta månaderna 2017 omsatte ACM 58,2 MSEK, vilket är en dryg miljon 
mer än under samma period 2016. Både avd. Papper och Specialkemi har haft en 
bra utveckling under året och båda avdelningarna har omsatt mer än budget. Vi 
gynnas av en generellt stark konjunktur i svensk industri och försäljningen gynnas 
specifikt av rekordhög aktivitet i den svenska byggbranschen. Utvecklingen under 
året är även kopplad till några lyckade projekt som har lett till nya affärer. Vi tror på 
en stabil situation under hösten och ser en chans att komma i närheten av 90 MSEK 
för helåret. Med en sådan utveckling har vi goda förutsättningar att nå ett resultat 
som ligger i nivå med eller bättre än 2015 och 2016, som är de resultatmässigt två 
bästa åren hittills i ACMs historia.

 
Emil Engvall, VD

 
Första ordern på ImerplastTM till form-
sprutning 
Vi har nu fått vår första order på Imerplast™ till form-
sprutning, vilket är ett viktigt steg i etableringen av 
Imerplast™ till den plastbearbetande industrin. Vår 
målsättning är att etablera detta material som ett 
miljövänligt alternativ till virgin PE och PP och ser 
intressanta tillväxtmöjligheter på den svenska marknaden. 
Imerplast™ använder unik mineralteknologi för att göra 
det möjligt att använda osorterad återvunnen PE och PP i 
ett antal olika applikationer. Detta compound gör det 
möjligt att erbjuda återvunnet material med stabila 
specifikationer från batch till batch till applikationer som 
normalt sätt kräver virgin material. 
 
Nya koncept för vattenrening 
ACM har under många år levererat kemikaliesystem för 
pappersmaskiner och vattenreningar. Systemen består 
av bentonit, fixeringsmedel och polyakrylamider. 
 

 
 
-Vi tar nu ett steg vidare och inkluderar PAC (Poly-
aluminiumklorid) i portföljen. Systemen kommer att 
anpassas till varje enskild kund efter deras behov och 
funktion. Det kan vara allt från en-, två- eller 
trekomponents system beroende på hur det ser ut i de 
enskilda fallen, säger Jan Larsson säljare på avdelning 
papper. 

 
ImercareTM - sortimentet växer 
ImercareTM är vårt sortiment av mineraler till kosmetik. 
Sedan några år har Imerys utvecklat och marknadsfört 
detta sortiment av naturliga mineraler till kosmetiska 
formuleringar. Med hjälp av sin djupa kompetens om 
mineraler och R&D experter med lång erfarenhet av att 
utveckla formuleringar i kosmetikbranschen, har man 
utvecklat en unik produktportfölj. 

 

Nya produkter lanserar kontinuerligt, vilket utökar möjlig-
heterna att med hjälp av naturliga råvaror, med ekologisk 
prägel, skapa unika effekter. ImercareTM mineraler kan 
t.ex. användas för att ge absorptionsförmåga, opacitet, 
mattering, reologi, pärlemoreffekt etc. Det finns även en 
perlitbaserad produkt som är skräddarsydd för att ge 
slipeffekt i tandkräm. 
 

ACM är sin egen värsta konkurrent 
I kraft av sin egen ambition att alltid leverera ”bästa 
funktion” till pappersmaskiner och vattenreningar, arbetar 
ACM kontinuerligt med att testa befintliga produkter mot 
alternativa eller helt nya. Det är nödvändigt när kundernas 
processer löpande förändras. Skälen till ett produktbyte 
kan också handla om en ren kostnadseffektivisering. 
Under senaste året har ACM bytt ut sina egna produkter 
vid fyra olika applikationer bara i Sverige.  
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Uv-stabilisatorer, fotoinitiatorer etci 
Sedan ett tag samarbetar vi med det taiwanesiska 
företaget Chitec för att etablera deras produkter på den 
nordiska marknaden. 
 
Chitec är fokuserade på UV-stabilisatorer, HALS, 
fotoinitiatorer och anti oxidanter till färg, plast och gummi. 
Produkterna tillverkas i moderna anläggningar med låg 
miljöpåverkan. Under de senaste åren har man riktat 
större fokus mot Europa, detta genom omfattande 
REACH registrering och uppbyggnad av ett 
distributionsnätverk. 
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  ACM fyller 10 år! 
1 december 2017 når ACM AB milstolpen 10 år som    
affärsdrivande bolag. 

   Vi vill tacka alla våra kunder och samarbetspartners som 
har gjort denna resa under våra 10 första år möjlig. Vi ser 
fram emot att få fortsätta utvecklas tillsammans med er 
under många år framöver. 

 

 


