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Slutlig sammanställning av SealWacs nyemission
SealWacs nyemission avslutades den 27 november 2015. Det tog emellertid något längre tid än beräknat
innan allt efterarbete kunde avslutas. Av den anledningen delregistrerades cirka 761 655 nya units (en unit =
en aktie och en option) till att börja med. Efter det har Bolaget erhållit betalning för ytterligare 18 100 units.
Nu kan Bolaget meddela den slutliga sammanställningen av höstens nyemission. Sammantaget har 779 755
units tecknats, vilket tillför bolaget cirka 3,9 SEK före emissionskostnader, vilka beräknas till cirka 600 KSEK.
SealWacs har nu finansiell uthållighet, tillräckligt för att fullfölja planerna på att utveckla, validera och
lansera SealWacs sensor.
SealWacs har med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 5 oktober 2015 genomfört nyemission.
Emissionen skulle omfatta högst 1 200 000 units till en kurs om 5 SEK per unit. Minsta teckningspost bestod av
1000 units, vilket innebar 1000 aktier samt 1000 teckningsoptioner, TO 1, för att teckna aktier enligt de villkor
som beskrivs i ”Villkor för teckningsoptioner i sammandrag” nedan. Totalt tecknades 779 755 units, vilket tillför
bolaget 3,9 MSEK före emissionskostnader och cirka 3,3 MSEK efter det att dessa är betalda.
Genom nyemissionen ökade antalet aktier i SealWacs från 2 295 015 aktier med 779 755 aktier till totalt
3 074 770 aktier. Aktiekapitalet ökade genom nyemissionen från 711 455 SEK med 241 724 SEK till totalt
953 178 SEK.
Om samtliga TO 1 utnyttjas till teckning av nya aktier, tillförs Bolaget ytterligare 3,9 MSEK. Antalet aktier ökas
med ytterligare 389 877 aktier till totalt 3 464 647 aktier. Aktiekapitalet ökar i så fall med 120 862 SEK till totalt
1 074 040 SEK.
Nyemissionen genomfördes riktad till allmänheten, utan företräde till befintliga aktieägare. Syftet med detta
upplägg var att bredda ägarbasen och därigenom underlätta handeln i SealWacs aktie. Cirka 100 nya aktieägare
tillkom genom nyemissionen. Bolaget har nu cirka 220 aktieägare.
-

Med tanke på hur kostnadseffektivt vi bedriver vårt arbete och med hänsyn till de likvida medel vi nu
förfogar över, behöver vi inte längre fokusera på likviditetsfrågan, kommenterar SealWacs VD, Sören
Sandström. Vår kassa räcker såväl till att fullfölja utveckling och validering av vår produkt som till att
marknadsföra produkten ett år efter lansering, berättar VD vidare.

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med

ett automatiskt övervaknings‐ och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal
genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och
övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En
marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen
Tel: +46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Industrin för tillverkning av plastpåsar på rulle är högt automatiserad och produktionstakten är hög. Ett
problem man brottas med är höga kassationskostnader som en följd av svårigheterna att hålla en jämn och hög
svetskvalitet. Fortlöpande diskussioner med representanter för industrin bekräftar att SealWacs sensor, för
realtidsövervakning av svetskvaliteten, är en starkt efterfrågad lösning på problemen.
Trots att den globala marknaden är gigantisk, miljarder plastpåsar konsumeras dagligen och tusentals
tillverkare agerar på marknaden, kommer Bolagets marknadsföringskostnader kunna hållas på låg nivå.
SealWacs kommer att vända sig till några tiotals aktörer, som förser plastpåsindustrin med svetsanläggningar
och på så vis nå den internationella marknaden.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag
Från den 10 december handlas TO 1 i AktieTorgets handelssystem. ISIN-kod för Sealwacs TO 1 är
SE0007704564.
Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att, för två teckningsoptioner, teckna en ny aktie i
bolaget till en kurs om 10 kronor per aktie.
Teckningstid: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 1 april 2017- 30
juni 2017. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15:00 den 30 juni 2017. Aktier bokas
ut tidigast 15 dagar därefter.
Sista dag för handel: Sista dag för handel med teckningsoptioner beräknas till den 26 juni 2017.

För ytterligare information kontakta
Sören Sandström, VD , Telefon: +46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se
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