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Aktionærerne i Seluxit A/S, CVR nr. 29 38 82 37 (Seluxit) indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 51 
 

Aalborg d. 4. oktober 2022

Aktionærerne i Seluxit A/S, CVR nr. 29 38 82 37 (Seluxit) indkaldes herved til ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 26. oktober 2022 kl. 10:00 hos Seluxit A/S på Sofiendalsvej 74,

9200 Aalborg SV.

Dørene til generalforsamlingen åbner kl. 09.30. For at registreringen af deltagere kan varetages rettidigt, skal aktionæren

møde op senest klokken 09:45 og forevise gyldigt ID og adgangskort.

DAGSORDEN

Velkommen ved bestyrelsesformanden

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport

3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
 

8.1 Forslag fra bestyrelsen om ændring af frist for indkaldelse til generalforsamling fra 3-5 uger til 2-4 uger i

selskabets vedtægter afsnit 4.4. Konsekvensrettelser i afsnit 4.5 

9. Eventuelt

Vedhæftet fil:

Indkaldelse til generalforsamling

For yderligere oplysninger kontakt CEO Daniel Lux på e-mail gf@seluxit.com.

Kontakter

Daniel Lux, CEO, Seluxit, +45 46 922 722, info@seluxit.com

John Norden, Certified Advisor, Norden CEF, +45 20 720 200, jn@nordencef.dk

Om Seluxit

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

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

Seluxits IoT løsning reducerer udviklingstid og -omkostninger og minimerer derved risikoen ved at komme igang med IoT.

Det gør at kunderne kommer hurtigere på markedet og dermed hurtigere får indtjening.

Vores end-to-end IoT løsninger bruges til energibesparelse, service effektivisering, uddannelse og meget mere.

 

Vedhæftninger

Download selskabsmeddelelse.pdf

1.2.1 Seluxit OGF 2022 Indkaldelse.pdf

mailto:gf@seluxit.com
mailto:info@seluxit.com
mailto:jn@nordencef.dk
https://via.ritzau.dk/ir-files/13559916/5704/8273/Download%20selskabsmeddelelse.pdf
https://via.ritzau.dk/ir-files/13559916/5704/8254/1.2.1%20Seluxit%20OGF%202022%20Indkaldelse.pdf

