
Fullständiga beslutsförslag inför ordinarie bolagsstämma i SEALWACS AB (publ) fredagen den 24 

maj 2019 kl. 11.00 på Restaurang John Scott's Pub, Kungsportsavenyn 15 i Göteborg.  

 

 

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 11) 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med 
nedanstående: 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
§ 4 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska vara lägst 511 500 kronor 
och högst 2 046 000 kronor.  
 

§ 4 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 860 000 
kronor och högst 7 440 000 kronor.  
 

§ 5 Antal aktier 
Antalet aktier ska vara lägst 1 650 000 och 
högst 6 600 000 

§ 5 Antal aktier 
Antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 och 
högst 24 000 000 

 
Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 
 

 

Beslut om bemyndigande för styrelse att besluta om nyemisson av aktier (punkt 12)  
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar 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, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  
 
Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara ett belopp om 2,5 
miljoner euro (total emissionslikvid).  
 
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.  
 
Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital 
för marknadslansering av bolagets metod SealWacs Sensor.  
 
Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara 
ägarspridning. 
 
Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 
 

________________________  

  

SEALWACS AB (publ)  

STYRELSEN  


