
  

 

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 4 maj 2016 

 
Vid årsstämman i SealWacs AB den 3 maj 2016 fattades följande 
beslut:  
 

Resultat- och balansräkningar samt föreslagen resultatdisposition fastställdes.  
 
Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.  
 
Omval skedde av styrelseledamöterna Lennart Carlson, Claes Holmberg, Roy Jonebrant, och 
Erling Svensson. 
 
Till ny styrelseledamot invaldes Johan Lindahl. 
 
Johan Lindahl, civilingenjör från industriell ekonomi i Linköping, 1981, har en mångårig 
erfarenhet av att driva eget bolag, Trifolium System AB, verksamt i den digitala 
mediebranschen. Den digitala mediebranschen har under de senaste 30 åren befunnit sig i 
en oerhört snabb och omvälvande förändring, vilket slagit ut ett flertal stora och välkända 
aktörer. Under Johan Lindahls ledning har Trifolium nått stora framgångar med växande 
omsättning som resultat. Bolagets organisation ökade i takt med försäljningsframgångarna 
från en handfull medarbetare till över 20 anställda. Som VD i bolaget har han drivit 
omfattande förändringsarbeten som bland annat ledde till att företaget omvandlades från 
ett hårdvaruföretag till främst ett tjänsteföretag. Under åren Johan ledde företaget 
genomfördes strategiska företagsförvärv.   
 
2013 sålde han Trifolium till Dicom och under de närmaste två åren fortsatte han att driva 
verksamheten inom Dicom Göteborg. Han har tidigare varit anställd som affärsutvecklare 
och senare som VD i ScanTender, ett dotterbolag till LUNA AB i Alingsås. Johan Lindahl har 
en rad förtroendeuppdrag främst i hemstaden Alingsås. 
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Till revisor omvaldes Thomas Nilsson, auktoriserad revisor vid Ernst & Young AB. Till 
revisorssuppleant omvaldes Markus Hellsten, auktoriserad revisor vid Ernst & Young AB.  
 
Styrelsearvodet fastställdes till 40 000 kronor, att fördelas enligt styrelsen beslut.  
 
Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.  
 

 

För ytterligare information kontakta  

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