
 

Pressmeddelande från SealWacs AB (publ) 

Göteborg den 18 februari 2021 

 

Rättelse i SealWacs kallar till extra bolagsstämma 

Rättelse i PM med kallelsen: Av misstag kom det med en MAR-etikett i det ursprungliga 

pressmeddelandet. Den ska inte vara med. 

Aktieägarna i SealWacs AB (publ), org nr 556890-8486 (”Bolaget” eller ”SealWacs”), med säte i 

Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 19 mars 2021.  

INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET) 

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Mot bakgrund av den 

extraordinära situation som råder till följd av Covid-19 kommer extra bolagsstämman att genomföras 

genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma 

med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. 

Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs samma dag som stämman så snart 

utfallet av röstningen är slutligt sammanställt. 

ANMÄLAN OM FÖRHANDSRÖSTNING M.M.  

Anmälan 

För att äga rätt att delta vid stämman ska aktieägare:  

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 11 mars 
2021 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan),  

• dels genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” 
nedan så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 18 mars 
2021. 

Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. 

Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter. 

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att 

få delta vid extra bolagsstämman, begära att vara omregistrerad för aktierna i eget namn i Bolagets 

aktiebok hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. 

rösträttsregistrering, måste i god tid före måndagen den 15 mars 2021, då omregistreringen måste 

vara verkställd, begära det hos sin förvaltare. 

Förhandsröstning 



Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning 

enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 

föreningsstämmor. 

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på 

www.sealwacs.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman. 

Det ifyllda formuläret måste vara SealWacs tillhanda senast torsdagen den 18 mars 2021. Det ifyllda 

formuläret ska skickas till adress: SealWacs AB (publ), Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen. Ifyllt 

formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@sealwacs.se. Om aktieägaren är en 

juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma 

gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med 

särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. 

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

Förslag till dagordning 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Val av en eller två justeringspersoner. 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

4. Godkännande av dagordning 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  

6. Beslut om ändring av bolagsordning. 

7. Beslut om minskning av aktiekapital. 

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission. 

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG 

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman 

Styrelsen föreslår att Anders Strid, advokat vid Advokatfirman Vinge, väljs till ordförande vid stämman.  

Punkt 2 – Val av en eller två justeringspersoner 

Till justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet föreslås Lars Isaksson eller, vid förhinder, 

den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera 

röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. 

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd  

Den röstlängd som föreslås godkänd av bolagsstämman är den röstlängd som upprättats av Bolaget, 

baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälningar gjorda i enlighet med kallelsen och inkomna 

förhandsröster, och som kontrollerats samt tillstyrkts av justeringspersonen. 

Punkt 6 – Beslut om ändring av bolagsordning  

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med 

nedanstående: 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

§ 4 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 860 000 
kronor och högst 7 770 000 kronor. 

§ 4 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor 
och högst 2 000 000 kronor. 

§ 5 Antal aktier § 5 Antal aktier 

http://www.sealwacs.se/
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Antalet aktier skall vara lägst 6 000 000 och 
högst 24 000 000 stycken. 

Antalet aktier skall vara lägst 9 240 810 och 
högst 36 963 240 stycken. 

 

Punkt 7 – Beslut om minskning av aktiekapitalet  

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 2 356 406,55 kr för 

avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning aktier. Aktiernas kvotvärde efter 

minskningen kommer att uppgå till 0,055 kronor. Minskningen förutsätter tillstånd av Bolagsverket 

och ändring av bolagsordningen. 

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande för styrelse att besluta om nyemission av aktier  

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande 

bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om 

nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig 

emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom 

kvittning, eller eljest med villkor.  

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital.  

Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara 

ägarspridning. 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan 

visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för 

genomförande av beslutet. 

ÖVRIG INFORMATION 

Majoritetskrav 

För giltigt beslut om ändring av bolagsordning (punkt 6), minskning av aktiekapitalet (punkt 7) och 

bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 8) krävs bifall av minst två 

tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.  

Antal aktier och röster 

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet utestående aktier och röster i 

Bolaget till 9 240 810. Bolaget innehar inga egna aktier. 

Stämmohandlingar 

Årsredovisning, revisionsberättelse och handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551), hålls tillgängliga 

på Bolagets hemsida, www.sealwacs.se, hos Bolaget på adress Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen 

samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. 

Förslag till beslut enligt punkterna 6-8 ovan är i övrigt fullständigt utformade i kallelsen. 

Upplysningar inför stämman 

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att 

det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, inför stämman lämna upplysningar om förhållanden som 

kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på 

bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till 

annat bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till SealWacs AB 

http://www.sealwacs.se/


(publ), Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen eller via e-post till info@sealwacs.se, senast den 9 mars 

2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på 

www.sealwacs.se senast den 15 mars 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den 

aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.  

Personuppgifter 

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns 

tillgänglig på Euroclears webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-

bolagsstammor-svenska.pdf. 

_____________________________ 

Göteborg i februari 2021 

SealWacs AB (publ) 

Styrelsen 

För ytterligare information kontakta  

Claes Holmberg, Styrelseordförande. Telefon: +46 70 825 45 47, e-post: info@sealwacs.se   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen 

Tel: +46 70 825 45 47 www.sealwacs.se 
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