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SealWacs styrelse fattar beslut om nyemission
SealWacs meddelar att styrelsen beslutat att i samarbete med AktieTorget Väst genomföra
nyemission. Styrelsen har samtidigt beslutat att ansöka om att lista Bolagets aktie för handel hos
AktieTorget.
Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 15 augusti 2014 fattar styrelsen beslut om
att genomföra nyemission till följande villkor:
Emissionsvolym
Emissionen uppgår till maximalt 6 062 500 kronor fördelade på 1 250 000 aktier. Kvotvärdet är 0,31
kronor per aktie.
Teckningskurs
Priset är 4,85 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Värdering av Bolaget är 8 002 500 kronor ”premoney”.
Företrädesrätt
Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Vid full teckning ökar antalet aktier med 1 250 000 från nuvarande 1 650 000 till 2 900 000, efter
nyemissionen. Aktiekapitalet ökar vid full teckning med SEK 387 500 från nuvarande SEK 511 500 till
SEK 899 000, efter nyemissionen. Lägsta emissionsbelopp för att fullfölja emissionen är 2 500 000
kronor.
SealWacs AB har godkänts av AktieTorgets styrelse för upptagande till handel på AktieTorget under
förutsättning att spridningskravet av aktien är uppfyllt och minimibeloppet i emissionen har
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emitterats. I samband med noteringen kommer resultatet av emissionen att offentliggöras via ett
pressmeddelande. Första handelsdag är beräknad till fredagen den 31 oktober 2014.
SealWacs avser att ta fram produktionsfärdig detektor, ”SealWacs Sensor”, för automatisk
övervakning av svetsfogar, i tillverkning av plastpåsar på rulle. I laboratoriemiljö har SealWacs fått
bekräftat att det går att kontrollera svetskvaliteten i realtid även i en tillverkningsprocess som
kännetecknas av hög produktionstakt. SealWacs gör bedömningen att en fullt validerad seriemässig
sensor kan tas fram på cirka 18 månader.
Åtskilliga miljoner plastpåsar produceras dagligen av många tusentals tillverkare i världen. Höga
kassationskostnader, på grund av svårigheter att kontrollera svetsprocessen, är det ojämförligt
största problemet i produktionen. Endast ett fåtal maskintillverkare levererar svetsutrustning till
producenterna av plastpåsar. Sealwacs avser att erbjuda ”SealWacs Sensor” till maskintillverkarna,
vilken möjliggör en mycket kostnadseffektiv marknadsföringsprocess.
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