
  

 

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 

 

Pressmeddelande från SealWacs AB (publ) 

Göteborg den 3 november 2014 

SealWacs AB: Har avslutat nyemissionen 

SealWacs nyemission avslutades den 31 oktober. I emissionen tecknades 650 015 aktier vilket tillför bolaget 

3 152 573 SEK före emissionskostnader vilka beräknas till 400 KSEK. Emissionen tecknades av drygt 100 

investerare vilket innebär att bolaget efter emissionen har ca 110 aktieägare.                                            

Första handelsdag är beräknad till måndag den 24 november 2014. SealWacs har av AktieTorget fått dispens 

från kravet på minsta antal aktieägare, vilket normalt är 200 stycken. För att säkerställa en ändamålsenlig 

handel i aktien har Bolaget tecknat ett avtal med Aktieinvest FK AB om likviditetsgaranti, vilket innebär att 

Aktieinvest ska tillse att det löpande finns köp och säljkurser i aktien. ”Det erhållna beloppet i nyemissionen är 

mer än vi kalkylerat med ska gå åt för att färdigställa SealWacs Sensor för att detektera felaktiga svetsar vid 

tillverkning av plastpåsar. Färdigställandet av sensorn kommer att ta 12 – 15 månader att slutföra. Med hjälp av 

plastpåstillverkarna kommer sedan sensorn att utvärderas, för att inom två år vara ute på marknaden”, 

berättar VD i SealWacs Sören Sandström. ”Att vi inte nådde ända fram i emissionen kommer inte att påverka 

möjligheterna att färdigställa produkten. Däremot får vi ta ett omtag när vi ska lansera den på marknaden, men 

vi upplever att branschen väntar på en lösning för en automatiserad övervakning som kommer att vara mycket 

lönsam för producenterna.” 

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 ytterligare information om pågående nyemission och listning på AktieTorget kontakta  

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