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Göteborg den 12 maj 2021 

SealWacs handlingar inför årsstämma 

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020 och övriga handlingar inför 

årsstämman hålls från och med idag tillgängliga på bolagets hemsida (www.sealwacs.se) och kan 

även beställas från bolaget (se adress nedan). 

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 årsstämman 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. 

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 årsstämman. 

Det ifyllda formuläret måste vara SealWacs tillhanda senast onsdagen den 2 juni 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. 

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på Bolagets 

hemsida, www.sealwacs.se 

Göteborg i maj 2021 

SEALWACS AB 

Styrelsen 

För ytterligare information 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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