
INFORMATION FRÅN SEALWACS 
 

 

Ta vara på möjligheten att investera i en 
unik svensk uppfinning och 
industriprodukt 

 

Erbjudandet i sammandrag 

Teckningstid: 2 nov 2015 – 20 nov 2015 

Teckningskurs: 5 kronor per unit, det vill säga 5 kronor per aktie och teckningsoptionen emitteras vederlagsfritt. 

Courtage utgår ej. 

Teckningspost: 1 000 units. (5 000 kr). Var och en unit består av en aktie och en teckningsoption av serie TO 1.  

Bolagsvärde före emission:  

11 475 075 kr 

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 200 000 aktier och högst 1 200 000 teckningsoptioner av serie TO 1. 
Emissionsbelopp: 6 000 000 kr 

Betalning: Efter besked om tilldelning 

Informationsträff: onsdagen den 18 november kl. 18.00 på Elite Park Avenue i Göteborg 

Mer information finns på: http://sealwacs.se/ 

 

Bakgrund och sammanfattning 
SealWacs AB grundades 2012 i samband med förvärvet från Kambo Skans AB för 50 000 kr. Kambo 
Skans AB ägdes av Erling Svensson som ligger bakom idén till SealWacs högteknologiska sensor som i 
realtid kontrollerar bottensvetsar och därigenom minskar kassationen, vilket kraftigt förbättrar 
producenternas lönsamhet. Erling Svensson är idag den största ägaren i SealWacs AB och har en 
bakgrund som marknadschef för ett företag som tillverkar maskiner för att perforera, svetsa och rulla 

upp plastpåsar.  
 
SealWacs har för avsikt att bli en ledande aktör inom en nischad global marknad för tillverkning av 
bottensvetsade plastpåsar. En marknad som idag uppskattas till flera 1000-tals installationer varje år. 
Målsättningen är att den internationella marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar ska 
efterfråga SealWacs Sensorer i en sådan utsträckning att produkten inledningsvis erbjuds på samtliga 
nya svetsanläggningar och i ett senare skede eftermonteras på allt fler befintliga produktionslinjer.  
 
SealWacs marknadsintroduktion av SealWacs Sensor kommer ske kostnadseffektivt och primärt riktas 
mot det fåtal internationella aktörer som levererar automatiska svetsstationer. SealWacs har idag en 
unik produkt som möjliggör för tillverkarna av plastpåsar att kontrollera att svetskvaliteten ligger inom 
önskat kvalitetsområde. Detta är något som i dagsläget måste ske för hand.  

 
SealWacs organisation har relevant erfarenhet från tidigare uppdrag och en omfattande kompetens inom 
innovation, entreprenörskap och internationell marknadsföring. Majoriteten av SealWacs styrelse och 
ledning är delägare i Bolaget och bidrar med stort engagemang. 



VD har ordet 
 
SealWacs utveckling av en sensor för övervakning av kvaliteten på bottensvetsen i samband med 
tillverkning av plastpåsar på rulle, löper helt planenligt. Bolagets utvecklingskostnader följer även de, 
den budgeterade planen.  
 
Två viktiga avtal med erfarna och skickliga utvecklingsföretag tecknades under våren. Samarbeten pågår 
sedan en tid tillbaka med dessa företag, specialiserade mot prototyp- och mekanikutveckling respektive 
utveckling av elektronik och kretskortstillverkning. En specialrigg har tagits fram för prototyptestning i 
laboratoriemiljö. För närvarande pågår framtagning av kretskort med integrerad detektor.  
 

Vi har tidigare rapporterat att plastpåstillverkare vill vara med i utvecklingsprojektet och/eller i 
valideringen av den färdiga produkten och redan nu genomförs samarbetsprojekt med en etablerad 
tillverkare av plastpåsar.  
 
Industrin för tillverkning av plastpåsar på rulle arbetar med avancerade tillverkningsmetoder och är högt 
automatiserad. Att problemet med att hålla en jämn och hög svetskvalitet inte redan är löst, visar hur 
svårt det är att kontrollera denna ganska komplexa tillverkningsprocess. Främst beror komplexiteten på 
att såväl plastfilm som flera ingående steg i processen är svåra att styra över. De påverkas av yttre 
omständigheter som exempelvis luftfuktighet och omgivningstemperatur över året som är nästan 
omöjliga att kontrollera. Vi försöker inte ändra på dessa förhållanden eftersom vi ser att problemen inte 
går att lösa på det sättet. Istället söker vi minimera konsekvenserna av problemet genom att ge en 

omedelbar återkoppling när svetsfogens kvalitet i produktionsprocessen börjar svikta. Genom 
övervakning av processen i realtid kan man upptäcka avvikelser omedelbart när de inträffar och antingen 
larma om dessa eller slå direkt stopp i produktionen. De tillverkare vi pratat med delar uppfattningen att 
det är på detta sätt man bör angripa problemet. 
 
Med detta som grund ser vi en ljus framtid för SealWacs. Vi genomför denna nyemission i syfte att 
finansiera den planerade internationella lanseringen av SealWacs Sensor och för att få en större 
ägarspridning. Marknadsintroduktionen kommer ske kostnadseffektivt och primärt riktas mot det fåtal 
internationella aktörer som tillverkar och levererar automatiska svetsstationer. I nästa skede avser vi 
också att bearbeta de tusentals tillverkarna av plastpåsar på rulle för att nå marknaden för befintliga 
svetsmaskiner. Så, ta vara på möjligheten att investera i en unik svensk uppfinning och industriprodukt 
med en världsmarknad inom räckhåll – SealWacs Sensor!  

 
Slutligen vill jag nämna att vi driver Bolaget med stor kostnadsmedvetenhet. För att inte äventyra den 
finansiella uthålligheten arbetar vi i en liten erfaren organisation och på ett så kostnadseffektivt sätt som 
möjligt.  
 
Sören Sandström 
VD för SealWacs AB 

Informationsträff 
Göteborg: Elite Park Avenue onsdagen den 18 november kl. 18.00. Antalet platser är begränsade så OSA 
till info@gcf.se senast dagen innan eventet kl. 12.00 

Läs mer om emissionen här: 
 
Memorandum 
 
Teaser 
 
Anmälningssedel 

 

mailto:info@gcf.se
http://sealwacs.se/wp-content/uploads/2014/07/IM_SealWacs.pdf
http://sealwacs.se/wp-content/uploads/2014/07/Teaser_SealWacsA4_4sidor.pdf
http://sealwacs.se/wp-content/uploads/2014/07/Anm%C3%A4lningssedel_1sida.pdf

