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Göteborg den 3 juni 2021 

Kommuniké från årsstämma i SealWacs AB (publ) 

Vid årsstämma i SealWacs AB (publ) (”SealWacs” eller ”Bolaget”), som avhölls genom obligatorisk 

förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, idag den 3 juni 2021 beslutades följande.  

Fastställande av räkenskaperna för 2020 och ansvarsfrihet 

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen för 2020 intagna resultaträkningen för Bolaget samt 

balansräkningen per den 31 december 2020 för Bolaget. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören 

beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020. 

Resultatdisposition  

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2020 och att Bolagets 

resultat ska balanseras i ny räkning. 

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode 

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslaget i kallelsen, att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan 

suppleanter och att antalet revisorer ska vara en revisor, med en revisorssuppleant. 

I enlighet med förslaget beslutades om omval av Claes Holmberg till styrelseledamot, samt nyval av Petter Sörlie, 

Espen Andersen, Haakon Andersen samt Morten Hansson till styrelseledamöter. Claes Holmberg omvaldes till 

styrelseordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.  

Till Bolagets revisor valdes auktoriserade revisorn Thomas Belfrage, RSM Göteborg KB som ny revisor för 

Bolagets, samt auktoriserade revisorn Kristofer Håkansson, RSM Göteborg KB till ny revisorssuppleant för 

Bolaget. Båda för tiden intill slutet av nästa årsstämma.  

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 95 200 kronor till styrelsens ordförande, och att 

inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter. Arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.  

Ändring av bolagsordningen 

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen varigenom 

verksamhetsföremålet samt gränserna för aktiekapitalet och antal aktier justeras.  

Godkännande av förvärv 

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut att förvärva aktierna i Maxsnus.no AS och styrelsens beslut 

om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till förmån för aktieägarna i Maxsnus.no AS. 

Emissionen avser som högst 100 293 876 aktier i SealWacs genom betalning av 11 770 949 aktier i Maxsnus.no 

AS. Varje aktieägare i Maxsnus.no AS äger rätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren 

förut äger. 

Bemyndigande för styrelse att besluta om nyemission av aktier 

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, 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, teckningsoptioner och/eller konvertibler 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.  



  Pressmeddelande 3 juni 2021 
     SealWacs AB (publ) 
            Organisationsnummer 556890-8486 

 
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. 

Vid årsstämman var cirka 28,8 procent av rösterna representerade. 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Claes Holmberg, styrelseordförande. Telefon: +46 708 25 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. 

 

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen 

Tel: +46 70 600 73 94 www.sealwacs.se 
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