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SealWacs AB: Stänger emissionen den 31 oktober 2014 
 
SealWacs genomför en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen uppgår 
till 6 MSEK, varav minimibeloppet för att fullfölja emissionen är 3 MSEK. Bolaget har i veckan säkrat 
teckning av minimibeloppet, men då diskussioner med ytterligare investerare pågår har styrelsen 
beslutat att hålla emissionen öppen fram till den 31 oktober.    
 
Förlängningen av teckningstiden innebär att avräkningsnotor kommer att sändas ut den 31 oktober med 
likviddag den 7 november. Första handelsdag är beräknad till måndag den 24 november 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. 
 
Miljarder 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. 
 
För den som vill delta i emissionen finns memorandum, teaser och anmälningssedel tillgängligt på 
bolagets hemsida www.sealwacs.se och på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.  
 
För ytterligare information om pågående nyemission och listning på AktieTorget kontakta  

Sören Sandström, VD , Telefon: +46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
Kort om SealWacs AB 
SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar på 
rulle med ett automatiskt övervaknings‐ och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas 
vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring 
och övervakning.  
 
Bolaget värderas inför emissionen till ca 8 MSEK och 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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