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Velkommen til Seluxit 
Teknologi og læring 

I Seluxit tror vi på, at teknologien kan flytte bjerge. Teknologi er helt afgørende for at kunne 
skabe en mere bæredygtig balance i vores samfund. Der er alt for meget spild af ressourcer. 
Energi der bliver spildt, produkter der ikke kan repareres, gode ideer der ikke føres ud i livet, 
fordi man mangler muligheder for nemt at indsamle og analysere data. Ved at koble ting til 
internettet, kan vi reducere spild, udnytte ressourcerne bedre og forlænge produkters levetid.  
 
Diversitet 

I Seluxit tror vi på, at diversitet skaber dynamik og innovation. Det giver dagligt en 
nysgerrighed, der bidrager til, at vi får øjnene op for at se tingene fra en ny vinkel, og hele tiden 
lærer at blive bedre til at identificere og løse udfordringer og imødekomme behov. Derfor er vi 
også en arbejdsplads med mange nationaliteter og personligheder.  
 
Samfundsansvar 

Vi tror på, at alle har noget godt at bidrage med og at vi alle gavner af at tage et 
medmenneskeligt ansvar. Vi prioriterer at skabe samarbejde med studerende og arbejder 
sammen med jobcentre, for at hjælpe til med at give alle en mulighed, for at få en fod indenfor 
på arbejdsmarkedet. 
 
3 principper 

I Seluxit har vi 3 grundlæggende principper, når vi etablerer IoT produkter og projekter. Det skal 
give mening, det skal være let at bruge og det skal gøre en forskel.  

 
Seluxit kobler ting til internettet, fordi det optimerer systemer og sparer ressourcer.  

Det giver god mening for økonomien, for miljøet og for samfundet. 

  

Make it 
Matter 

Make it 
Easy 

Make an 
Impact 
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Ledelsesberetning  
2020 har været et år, der i høj grad har været præget af COVID-19. Alle samfund globalt og hele 
verdensøkonomien er påvirket, først af en nedlukning og opbremsning, og siden af lokale og geografiske 
restriktioner, der skaber usikkerhed omkring fremtiden. 

Seluxit har formået at fastholde det forventede resultatet af primær drift, på trods af en markant lavere 
omsætning. Det skyldes primært, at der hurtigt blev gennemført omkostningsreducerende tiltag. 

Seluxit har i perioden oplevet følgende væsentlige ændringer i forhold til samme periode sidste år:  

• Omsætning kraftigt påvirket af forsinkelse i udrulning af Smart Meter i Tyskland 
• Antal enheder på SLX IoT platformen er fordoblet 
• Omsætning fra licenser og abonnementer er fordoblet 
• Nye produkter i markedet - SLX Heartbeat og SLX Smart Oven 

• Produktudviklinger og lanceringer - SLX IoT Meter og SLX Wappsto:bit 

Omsætningen kraftigt påvirket af forsinkelse i udrulningen af Smart Meter 
i Tyskland 
I H1 af regnskabsåret, har Seluxit for alvor mærket konsekvensen af de ændrede markedsforhold, som 
følge af forsinkelse i udrulningen af Smart Meter i Tyskland. I samme periode sidste halvår leverede vi 
130.000 radiomoduler, det svarer til en omsætning på DKK 12 mio. I marts 2020 blev alle installationer, 
der krævede kundekontakt udskudt, som følge af nedlukningen i Tyskland grundet COVID-19. Hen over 
sommeren blev installationerne langsomt genoptaget og vi forventede, at der ville komme gang i salget 
igen. Med den nye anden bølge i november/december er installationen af Smart Meters gået i stå igen. 
Det har resulteret i, at vores kunder stadig har mange Smart Meters på lager, som de venter på at kunne 
få installeret hos forbrugerne, inden de er klar til at lægge nye ordrer. 

Antal enheder på SLX IoT platformen er fordoblet 
Perioden har samtidig budt på en kraftig vækst i antallet af tilknyttede enheder på platformen. I forhold 
til samme periode sidste år, er antallet af enheder fordoblet. 

Omsætning fra licenser og abonnementer er fordoblet 
Omsætningen fra licenser og abonnementer er fordoblet i forhold til samme periode sidste år. Det skyldes 
primært, at der er langt flere enheder koblet op på vores platform. 

Nye produkter i markedet 
Vi har bragt en række nye produkter i markedet, der bruger samme byggesten og platform: 

SLX Heartbeat: Overvågning af Hjertestartere 
Vi har igangsat udrulningen af overvågningsenheder til Hjertestartere i samarbejde med 
Hjerteforeningen. Undersøgelser har vist, at der er fejl i for mange Hjertestartere, og dette samarbejde er 
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med til at identificere årsagerne hertil, så de kan blive løst, og dermed sikre, at Hjertestarterne virker, når 
det gælder. 

SLX Smart Oven: IoT til smarte ovne 
Seluxit har leveret IoT til træpilleovne fra Aduro, som er en af Danmarks førende producenter af 
miljøvenlige og højteknologiske brændeovne, hybridovne og træpilleovne.  
Med denne Smart Oven kan man reducere energiforbruget betydeligt, da man kan tænde og slukke for 
brændeovnen efter behov og dermed reducere ”spildvarme” markant. Samtidig kan der anvendes bio-
piller, hvorved CO2 emissionen reduceres med op til 97 %. 

Produktudviklinger og lanceringer 
Vi har udviklet produkter til nye segmenter, der lanceres i 2021. Herunder SLX Wappsto:bit, som er 
annonceret i starten af januar 2021. 

SLX Wappsto:bit: Lær IoT gennem leg med No Code og skab brugbare IoT løsninger 
Rigtig mange børn i hele verden kender BBC Micro:bit. Det er en lille computer og et tilknyttet 
programmerings univers, der anvendes af skoler og teknologi interesserede verden over til at at lære om 
hvordan software og hardware fungerer sammen. 
Seluxit har udviklet en udvidelse hertil, som hedder SLX Wappsto:bit. Med SLX Wappsto:bit kan man 
opsamle data via wifi eller en 5G mobil forbindelse. Data sendes til SLX Wappsto Cloud hvor brugeren 
kan analyse og visualisere sine data i SLX Wappsto Dashboard. Herved tager vi læringen videre til et nyt 
niveau, hvor vi muliggør crowd opsamling af data, samt dataanalyse og visualisering der gør at data 
transformeres til værdifuld information. Der er solgt mange millioner micro:bit på verdensplan og vi 
vurderer, at potentialet i dette produkt er meget interessant. 

SLX IoT Meter: Plug and play værktøj til punktmåling af energi, inkl. Dashboard 
SLX IoT Meter er en plug and play løsning, som bruger mobilnettet til at opsamle forbrugsdata om 
energi. Enheden kan bruges af energirådgivere eller virksomheder til at blive klogere på, hvor og hvornår 
energien bruges. Dermed kan den bl.a. anvendes til energioptimering, rapportering samt vedligehold af 
maskinparken i produktionsvirksomheder.  

Finansielle resultater 
Den totale omsætning ligger i første halvår på DKK 3,1 mio i forhold til DKK 14,1 mio. i samme periode 
sidste år. Det kraftige fald i omsætningen skyldes forsinkelse på salg af radiomoduler i Tyskland. 
Samtidig har vi oplevet, at salget af licenser og abonnementer er fordoblet i forhold til samme periode 
sidste år.  

Resultatet af primær drift ligger på DKK -1,9 mio i forhold til DKK -1,0 mio. i samme periode sidste år. 
Årsagen til at resultatet ikke er påvirket mere, skyldes primært, at der hurtigt blev gennemført 
omkostningsreducerende tiltag, da usikkerheden omkring betydningen af Corona blev tydelig i det sene 
forår 2020 og løbende i den efterfølgende periode. 
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Begivenheder efter balancedagen 
Seluxit har den 7. januar 2021 i selskabsmeddelelse nummer 29 annonceret at produktet SLX Wappsto:bit 
lanceres den 20. februar. Der er ikke efter balancedagen indtruffet yderligere begivenheder af væsentlig 
betydning for virksomhedens finansielle stilling. 

Forventninger til 2020/21 
Seluxit fastholder de i Selskabsmeddelelse nummer 28 udmeldte forventninger til regnskabsåret 
2020/21, hvor omsætningen for 2020/21 forventes at ligge på mellem DKK 8-12 mio. og driftsresultatet 
forventes at ligge på mellem DKK -4 og -5 mio.  

 

Seluxit nøgletal 
 

DKKt 2020/21 
H1 

2019/20 
H1 

Varians 2019/20 
 

2018/19 
 

Varians 
 

RESULTATOPGØRELSE       

Nettoomsætning 3.086 14.152 -11.066 20.981 17.966 3.016 

Bruttoresultat 1.421 3.321 -1.899 5.455 3.197 2.257 

Resultat af primær drift før 
afskrivninger og finansielle poster 

-1.894 -970 -924 -3.743 -4.275 532 

Resultat før finansielle poster -3.265 -1.813 -1.452 -5.594 -5.575 -19 

Resultat før skat -3.005 -1.786 -1.219 -5.782 -5.560 -221 

Årets resultat -2.344 -1.404 -940 -4.510 -4.342 -168 

       

BALANCE       

Aktiver 21.846 29.160 7.314 26.062 30.968 4.907 

Egenkapital 17.925 23.374 -5.449 20.269 24.779 -4.510 

       

CASH FLOW       

CFFO - Drift -1.427 -2.274 847 -2.275 -1.198 -1.077 

CFFI - Investeringer -2.698 -2.353 -345 -4.875 -3.192 -1.383 

CFFF - Finansiering 0 0 0 0 23.277 -23.277 

Cash flow -4.125 -4.627 503 -7.150 18.886 -26.036 
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Oplysninger om selskabet 
 

Navn 
Adresse, postnr. By 
CVR-nr. 
Stiftet 
Hjemstedskommune 
Hjemmeside 
E-mail 
Telefon 

 

Seluxit A/S,  
Sofiendalsvej 74, 9200 Aalborg SV 
29 38 82 37 
16. januar 2006 
Aalborg 
www.seluxit.com 
info@seluxit.com 
+45 46 922 722 

 

Regnskabsperiode 

 

1.juli – 31. december 2020 

 

Bestyrelse Torben Storgaard, Bestyrelsesformand 
Peter Lyck, Næstformand 
Mille Tram Lux, Bestyrelsesmedlem 

 

Direktion Daniel Christian Lux, Morten Pagh Frederiksen 

 

Revision EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
Vestre Havnepromenade 1A, 9000 Aalborg 
CVR-nr.: 30 70 02 28 

 

Certified Adviser Norden CEF ApS, V/ John Norden 
Kongevejen 365, 2840 Holte 
CVR-nr.: 31 93 30 48 

 

Finanskalender  

4. februar 2021 Halvårsrapport for 1. halvår 2020/21 

23. september 2021 Årsrapport for regnskabsåret 2020/21 

26. oktober 2021 Generalforsamling 2021 

 

  

http://www.seluxit.com/
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Halvårsregnskab H1 2020/21 

Resultatopgørelse  

DKKt 2020/21 
H1 

2019/20 
H1 

2019/20 
 

2018/19 
 

     

Nettoomsætning 3.086 14.152 20.981 17.966 

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -447 -8.134 -10.481 -9.863 

Andre eksterne omkostninger -1.218 -2.697 -5.046 -4.906 

Bruttoresultat 1.421 3.321 5.455 3.197 

     

Personaleomkostninger -3.316 -4.291 -9.198 -7.472 

Resultat af primær drift før afskrivninger og 
finansielle poster 

 
-1.894 

 
-970 -3.743 -4.275 

     

Afskrivninger af immaterielle og materielle 
anlægsaktiver  

 
-1.371 

 
-843 -1.850 -1.300 

Resultat før finansielle poster -3.265 -1.813 -5.594 -5.575 

     

Finansielle poster 261 27 -188 14 

Resultat før skat -3.005 -1.786 -5.782 -5.560 

     

Skat af årets resultat 661 382 1.272 1.218 

Årets resultat -2.344 -1.404 -4.510 -4.342 

     

Indtjening per aktie i DKK -0,24 -0,15 -0,47 -0,45 
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Beskrivelse af udvikling i udvalgte poster i resultatopgørelsen  

 

Nettoomsætning 
Omsætningen ligger på DKK 3,1 mio. for første halvår. Omsætningen ligger markant lavere end samme 
periode sidste år. I samme periode sidste halvår leverede vi 130.000 radiomoduler, det svarer til en 
omsætning på DKK 12 mio. I marts 2020 blev alle installationer, der krævede kundekontakt udskudt, som 
følge af nedlukningen i Tyskland grundet COVID-19. Hen over sommeren blev installationerne langsomt 
genoptaget og vi forventede, at der ville komme gang i salget igen. Med den nye anden bølge i 
november/december er installationen af Smart Meters gået i stå igen. Det har resulteret i, at vores kunder 
stadig har mange Smart Meters på lager, som de venter på at kunne få installeret hos forbrugerne, inden 
de er klar til at lægge nye ordrer. 

Samtidig ser vi en vækst i omsætning fra licenser og abonnementer på 94%. Det skyldes primært at 
etablerede produkter på platformen er succesfulde og vækster, samt at der kommer nye produkter på, 
herunder SLX Heartbeat og SLX Smart Oven. 

Som udmeldt i selskabsmeddelelse nummer 29 betyder udskydelsen af installationer af radiomoduler, at 
vi nedjusterer forventningerne til omsætningen for regnskabsåret 2020/21. Omsætningen for 2020/21 
forventes at ligge på mellem DKK 8-12 mio. i forhold til tidligere udmeldte forventninger på DKK 20-22 
mio. Samtidig fastholder vi forventningerne til driftsresultatet på DKK -4 og -5 mio., grundet besparelser 
på variable og faste omkostninger.  

 
Bruttofortjeneste 
Bruttofortjenesten i H1 2020/21 er påvirket af en høj andel af licens- og abonnementsbaserede produkter 
og en markant lavere omsætning fra hardware produkter. De direkte variable omkostninger er dermed 
små i denne regnskabsperiode, i forhold til samme periode sidste år. Salg af hardware, der udgjorde en 
væsentlig andel af omsætningen i H1 2020/21, har en lavere dækningsgrad end licenser, abonnementer 
og konsulenttimer, hvilket påvirker bruttofortjenesten.  
 
Personaleomkostninger 
Personaleomkostningerne ligger lavere end samme periode sidste år, primært grundet reduktion i 
medarbejder antal, som følge af ledelsens indsats for at tilpasse organisationen til de ændrede 
markedsforhold og omsætning.  

Antallet af medarbejdere er reduceret fra 23 medarbejdere (21 FTE) ultimo 2019/20 til 19 medarbejdere 
(18 FTE) ved afslutningen af halvåret 31.12.2020.  

Der er aktiveret udviklingsomkostninger for ca. DKK 2,3 mio. på udviklingsprojekter på SLX Wappsto IoT 
platformen, samt standardprodukter og funktionaliteter. De aktiverede omkostninger ligger på niveau 
med de budgetterede forventninger. 

 
Afskrivninger 
Afskrivningerne ligger på niveau med det budgetterede og omfatter primært afskrivninger på aktiverede 
udviklingsprojekter. Udviklingsprojekter afskrives hovedsageligt over 3 - 5 år baseret på den forventede 
levetid. 
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Balance  

 

DKKt 2020/21 
H1 

2019/20 
H1 

2019/20 
 

2018/19 
 

AKTIVER 
 

  
  

Anlægsaktiver     

Immaterielle anlægsaktiver     

Færdiggjorte udviklingsprojekter 8.832 4.605 9.412 5.392 

Udviklingsprojekter under udførelse 1.742 3.642 175 1.288 

Immaterielle anlægsaktiver i alt 10.575 8.247 9.587 6.680 

     

Materielle anlægsaktiver     

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 517 163 108 218 

Indretning af lejede lokaler 0 71 0 72 

Materielle anlægsaktiver i alt 517 233 108 290 

     

Finansielle anlægsaktiver     

Deposita 300 0 300 0 

Finansielle anlægsaktiver i alt 300 0 300 0 

     

Anlægsaktiver i alt 11.392 8.480 9.995 6.970 

     

Omsætningsaktiver     

Råvarer og hjælpematerialer 588 604 559 1.664 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 310 4.278 1.157 2.359 

Igangværende arbejder for fremmed regning 0 0 56 0 

Tilgodehavender sambeskatningsbidrag 1.476 1.200 1.720 924 

Andre tilgodehavender 393 245 793 112 

Værdipapirer 3.694 7.193 3.470 3.161 

Likvide beholdninger 3.993 7.160 8.312 15.779 

Omsætningsaktiver i alt 10.453 20.679 16.067 23.998 

     

AKTIVER I ALT 21.846 29.160 26.062 30.968 
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Balance  

 

DKKt 2020/21 
H1 

2019/20 
H1 

2019/20 
 

2018/19 
 

PASSIVER 
 

    

Egenkapital     

Selskabskapital 957 957 957 957 

Reserve for udviklingsomkostninger 8.248 6.366 7.478 5.078 

Overført resultat 8.720 16.050 11.834 18.744 

Foreslået udbytte 0 0 0 0 

Egenkapital i alt 17.925 23.374 20.269 24.779 

     

Hensatte forpligtelser     

Udskudt skat 86 653 251 516 

Hensatte forpligtelser i alt 86 653 251 516 

     

Gældsforpligtelser     

Langfristede gældsforpligtelser     

Anden gæld 1.134 473 972 0 

Langfristede gældsforpligtelser i alt 1.134 473 972 0 

     

Kortfristede gældsforpligtelser     

Kreditinstitutter 64 40 34 40 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 689 3.711 2.003 4.204 

Anden gæld 1.947 909 2.533 1.430 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.700 4.660 4.570 5.674 

     

Gældsforpligtelser i alt 3.834 5.133 5.543 5.674 

     

PASSIVER I ALT 21.846 29.160 26.062 30.968 
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Beskrivelse af udvikling i udvalgte poster i balancen  

 

Immaterielle anlægsaktiver 
Seluxit har fortsat haft fokus på produktudvikling med henblik på at videreudvikle løsninger, som 
muliggør, at Seluxit kan udvikle sig, fra at være projektbaseret til i højere grad at blive produktbaseret med 
højere skalerbarhed og grundlag for opnåelse af mere langvarige indtægtsstrømme. 

Der er aktiveret udviklingsomkostninger for ca. DKK 2,3 mio. på udviklingsprojekter på SLX Wappsto IoT 
platformen, samt standardprodukter og funktionaliteter. De aktiverede omkostninger ligger på niveau 
med de budgetterede forventninger. 

Immaterielle anlægsaktiver er således øget fra DKK 9,6 mio. ved afslutningen af regnskabsåret for 
2019/20 til DKK 10,6 mio. Væksten på de DKK 1,0 mio. afspejler en tilgang på de DKK 2,3 mio. fratrukket 
afskrivninger på DKK 1,3 mio.  

 
Tilgodehavender fra salg 
Tilgodehavender fra salg ligger lavere end ved udgangen af 2019/20, grundet lavere omsætning i 
december i forhold til maj og juni. Omsætningen fordeler sig ikke jævnt over året, og tilgodehavender pr. 
skæringsdagen er påvirket af tilfældige udsving i periodiseringen af salg og fakturering. 
 

Likvide beholdninger og værdipapirer 
Likvide beholdninger og værdipapirer er i halvåret reduceret med DKK 4,1 mio. Det skyldes primært 
resultatet af primær drift, samt ændringer i arbejdskapitalen. 
 

Egenkapital 
Egenkapitalen udgør pr. 31.12.2020 DKK 17,9 mio. svarende til en soliditet på 82 %.  
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Egenkapitalopgørelse 

 

DKKt Selskabs-
kapital 

Reserve for 
udviklings-

omkostninger 

Overført  
resultat 

I alt 

Egenkapital 01.07.2018 500 3.575 243 4.318 

  Kapitalforhøjelse 13. september 2018 180 0 0 180 

  Kapitalforhøjelse 5. november 2018 277 0 25.723 26.000 

  Omkostninger ved kapitalforhøjelse 0 0 -1.378 -1.378 

  Overført via resultatdisponering 0 720 -4.073 -3.353 

Egenkapital 31.12.2018 957 4.295 20.515 25.767 

  Overført via resultatdisponering  783 -1.771 -988 

Egenkapital 01.07.2019 957 5.078 18.744 24.779 

  Overført via resultatdisponering 0 1.288 -2.693 -1.405 

Egenkapital 31.12.2019 957 6.366 16.051 23.374 

  Overført, jf. resultatdisponering 0 1.112 -4.217 -3.105 

Egenkapital 30.06.2020 957 7.478 11.834 20.269 

  Overført, jf. resultatdisponering 0 770 -3.114 -2.344 

Egenkapital 31.12.2020 957 8.248 8.720 17.925 
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Pengestrømsopgørelse 

DKKt 2020/21 
H1 

2019/20 
H1 

2019/20 
 

2018/19 
 

Årets resultat -2.344 -1.404 -4.510 -4.342 

Afskrivninger af immaterielle og materielle 
anlægsaktiver 

1.371 843 1.850 1.300 

Skat af årets resultat -661 -382 -1.272 -1.218 

Andre driftsindtægter -70 0 0 0 

Ændring i driftskapital -464 -1.574 1.445 3.080 

Betalt selskabsskat 741 243 211 -18 

Pengestrøm fra driftsaktivitet -1.427 -2.274 -2.275 -1.198 

     

Køb af immaterielle anlægsaktiver -2.258 -2.353 -4.575 -2.970 

Køb af materielle anlægsaktiver -510 0 0 -222 

Salg af materielle anlægsaktiver 70 0 0 0 

Køb af finansielle anlægsaktiver 0 0 -300 0 

Pengestrøm til investeringsaktivitet -2.698 -2.353 -4.875 -3.192 

     

Afdrag på gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 0 -1.526 

Kapitalforhøjelse 0 0 0 24.803 

Udbetalt udbytte 0 0 0 0 

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 0 0 0 23.277 

     

Årets pengestrøm -4.125 -4.627 -7.150 18.886 

Likvider, primo 11.749 18.900 18.900 14 

Likvider, ultimo 7.624 14.272 11.749 18.900 

Beskrivelse af udvikling i udvalgte poster i pengestrøm 
 
Pengestrøm fra driftsaktivitet 
Pengestrømmene fra driftsaktiviteten er primært påvirket af driftsresultatet og ændringer i 
driftskapitalen. 
 
Pengestrøm fra investeringsaktivitet 
Aktiverede udviklingsomkostninger udgør ca. DKK 2,3 mio.  
 
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 
Der er ingen ændringer i pengestrøm fra finansiering. 
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Generelt om anvendt regnskabspraksis 

Halvårsrapporten for Seluxit er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og 
målingskriterier for klasse B-virksomheder, samt yderligere oplysningskrav for selskaber optaget til 
handel på Nasdaq First North. For en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis henvises 
til beskrivelse af anvendt regnskabspraksis jf. selskabets årsrapport 2019/2020, som er tilgængelig på 
selskabets hjemmeside (www.seluxit.com/investors). 

 

Nærtstående parter og aktionærer 

Større aktionærer og aktionærsammensætning  
Von And ApS har to anpartshavere, Pengetanken ApS og MPF Invest ApS, der hver ejer  
50 %. Pengetanken ApS er ejet af Daniel Lux (selskabets CEO) og hans ægtefælle Mille Tram Lux (medlem 
af selskabets bestyrelse), hver med 50 %. MPF Invest ApS ejes 100 % af Morten Pagh Frederiksen 
(selskabets CTO).  
 

Stemme og ejerskabsbegrænsninger 
Der er ikke stemmeret eller ejerskabsbegrænsninger af aktierne i Seluxit A/S. Hver aktie på DKK 0,10 giver 
en stemme. Der er kun én aktieklasse, og derfor har alle aktier samme stemmerettigheder.  
 

Transaktioner med nærtstående  
Selskabets nærtstående parter udgøres af medlemmer af bestyrelsen, direktionen og koncernforbundne 
selskaber. Selskabet har ikke indgået væsentlige transaktioner med nærtstående parter i perioden. 

 

Udvikling i aktiekapital siden selskabets stiftelse 

Dato Begivenhed Nominel 
ændring i 

selskabskapital 
(DKK) 

Nominel 
selskabskapital 

efter ændring 
(DKK) 

Antal 
kapitalandele 

(anparter/aktier) 
(styk) 

5. nov. 2018 Aktieemission på Nasdaq First North 276.595,7 957.095,7 9.570.957 

13. sep. 2018 Kontant fortegnings-emission og 
aktiesplit i forholdet 1:5.000 180.500 680.500 6.805.000 

17. nov. 2017 Fondsanpartsemission og omdannelse til 
A/S 375.000 500.000 1.000 

1. jan 2006 Stiftelsen af selskabet 125.000 125.000 250 
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Selskabets erklæring 
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for regnskabsperioden 
1. juli – 31. december 2020 for Seluxit A/S. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for indregning og måling, samt yderligere oplysningskrav for 
selskaber optaget til handel på Nasdaq First North. Det er vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et 
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020, samt af 
resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juli - 31. december 2020.  

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen omhandler.  

Halvårsrapporten er udarbejdet med rådgivning fra selskabets revisor, men har ikke været underlagt 
revision eller review. 

 

Aalborg, den 4. februar 2021 

 

  

Direktionen:   
   

Daniel Christian Lux 
CEO 

 Morten Pagh Frederiksen 
CTO 

 
Bestyrelsen:   
   

Torben Storgaard 
Bestyrelsesformand 

 Peter Lyck 
Næstformand 

   

Mille Tram Lux 
Bestyrelsesmedlem 
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