Kære aktionær i Seluxit A/S

Vi vil gerne byde dig velkommen som aktionær i Seluxit og informere dig om, hvordan du løbende kan holde dig
orienteret om vores udvikling og resultater.
Med tanke på miljø og omkostninger har vi valgt at kommunikationen med vores mange aktionærer sker elektronisk.
Du kan finde mange informationer på vores hjemmeside hvor vi opdaterer med store og små nyheder.
Nyheder og selskabsmeddelelser
Ønsker du at modtage finansielle informationer og andre selskabsmeddelelser pr. e-mail kan du tilmelde dig vores
nyhedsbrev på https://www.seluxit.com/investors/
Aktionærportal og indkaldelse til generalforsamling
Som aktionær kan du via aktionærportalen bl.a.
●
●
●

se din aktiebeholdning
sikre at du modtager indkaldelse til generalforsamlinger
tilmelde dig generalforsamlinger eller afgive fuldmagt.

For at modtage indkaldelse til generalforsamling skal du registrere din e-mailadresse på Aktionærportalen.
•
•
•
•

Gå ind på https://www.seluxit.com/investors/og klik på "Aktionærportal".
Log på Aktionærportalen med dit NemlD
Vælg fanebladet "Aktionæroplysninger'' og derefter "Kontaktdetaljer'', og indtast din e-mailadresse i felterne
"E-mail" og "Gentag E-mail". Klik herefter på "Opdater".
Du har nu modtaget en e-mail i din indbakke. Klik på linket "Klik her for at bekræfte" i den e-mail, du lige har
modtaget.

Din e-mailadresse er nu registreret i systemet. Din depotbank opdaterer automatisk dine stamoplysninger i
Aktionærportalen (navn, adresse, beholdning, m.v.). Derimod skal du selv sørge for, at din e-mailadresse er korrekt.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail på investor@seluxit.com.

Med venlig hilsen

Daniel Lux
CEO, Seluxit A/S
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Velkommen til Seluxit A/S’ aktionærportal
Navnenotering
Dine aktier skal være navnenoteret for at du har mulighed for at stemme til generalforsamlingen. Det er dit
eget valg om du vil navnenotere dine aktier.
Hvis du ikke kan logge på aktionærportalen med dit NemID skyldes det sandsynligvis at dine aktier ikke er
navnenoteret. Kontakt da din bank eller investeringsinstitut og bed dem om at navnenotere dine aktier.
Aktionærportal og indkaldelse til generalforsamling
For at modtage indkaldelse til generalforsamling skal du registrere din e-mailadresse på Aktionærportalen.
Link til portalen DK:

Vejledning
1
Log på Aktionærportalen med dit
NemlD

2
Vælg fanebladet
"Aktionæroplysninger'' og
derefter "Kontaktdetaljer'',

3
Indtast din e-mailadresse i felterne
"E-mail" og "Gentag E-mail". Klik
derefter på "Opdater".
Du modtager en e-mail i din
indbakke. Klik på linket "Klik her
for at bekræfte" i den email, du
lige har modtaget.

Support
Aktionærportalen er udviklet af Computershare A/S. Hvis du har brug for support, er du velkommen til at
kontakte Computershare A/S på i nfo@computershare.dk. For andre spørgsmål om Seluxit er du velkommen til
at besøge vores hjemmeside eller kontakte os på investor@seluxit.com
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