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BERETNING FRA CEO 

FOKUS PÅ ENERGI 

Seluxit er en virksomhed, der har sin styrke i 
teknologien. Vi har gennem de sidste år udviklet 
en række produkter til individuelle kunder.  

Vi er i gang med en transformation, hvor vi vil 
fokusere 90% af vores ressourcer på Seluxit EMS 
(Energy Management System), som 
automatiserer energibesparelser. 

 

KRISETID SKABER FOKUS 

Som for mange andre virksomheder, har de sidste 
år været udfordrende for Seluxit. Efter en 
succesfuld børsnotering i 2018, arbejdede vi 
benhårdt på at levere IoT teknologi til det tyske 
marked, og omsatte på ca. 1,5 år for mere end 
DKK 25 mio. i dette marked. I de 2 første 
regnskabsår leverede vi dermed resultater, der lå 
over det forventede ved IPO. 

Med Corona blev dette sat på pause – en pause, 
der blev så lang, at der endnu ikke er gang i det 
marked. Vi har derfor måtte gentænke Seluxit, 
vores produktportefølje, vores marked og vores 
organisation af flere omgange. 

 

 

 

 

 

 

 

FRA FÅ STORE OEM KUNDER TIL FLERE 

Det har været en udfordring at omstille os fra at 
arbejde sammen med store kunder, med en høj 
grad af teknisk indsigt, til at arbejde sammen med 
kunder, som grundlæggende ikke er interesseret i 
teknologi, men i det behov teknologien kan 
hjælpe med at løse. 

Vi er godt på vej og arbejder hele tiden for at blive 
bedre til at gøre det komplekse simpelt.  

Vi har et godt fundament nu, med en stærk 
teknologi, en styrket ledergruppe og nye stærke 
kunder i pipelinen. 

 

Vi har teknologien til at kunne spare millioner af kWh per år for danske og internationale virksomheder. 
Tilbagebetalingstiden er ofte under 2 år for virksomhederne – nu gælder det om at få en masse virksomheder til 
automatisk at spare energi med Seluxit EMS. 

37% af energirelateret CO2 reduktion 
frem mod 2050 skal komme fra 
energieffektivitet – det er mere end 
fra renewable energy. 
Kilde: IEA (Financial Times, 6. dec. 2021) 
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SIKKER OG ROBUST TEKNOLOGI 

Der findes efterhånden mange løsninger til 
energirapportering osv., men der findes kun 
ganske få, der kan håndtere energibesparelser i 
stor skala. 

Seluxit adskiller sig primært på 2 parametre: 

1) Robust platform med oppetid på over 
99,98%, og med mere end 500.000 
enheder på samme tid. 

2) Seluxit EMS kan automatisere 
besparelser – ikke blot rapportere på et 
behov. 

 

ORGANISATION 

Seluxit har et stærkt teknologisk kerneteam, 
bestående af medarbejdere med høj anciennitet 
og specialistviden inden for blandt andet IoT, AI  
og kryptologi. 

Det har været en udfordring at få etableret en 
salgsorganisation, der formår at formidle 
tekniske komplekse løsninger til kunderne på en 
simpel måde. Med ansættelse af COO Mads 
Westergaard Pedersen i august, mener vi at have 
fundet den rette mand, til at lede denne indsats. 
Mads har en god teknisk forståelse, samt erfaring 
og netværk i energimarkedet. Det har allerede vist 
gode resultater i form af en styrket pipeline af 
kundeemner, samt pilotprojekter hos kunder med 
godt omsætnings- og indtjeningspotentiale. 

 

KAPITAL 

Seluxit etablerede i 2021 et 7-årigt EKF 
kautioneret lån på DKK 5 mio., som er 
administreret af virksomhedens bank, Spar Nord. 
Dette lån er Seluxit i november 2022 begyndt at 
trække på. 

Derudover har Seluxit en ansøgning om en EU- 
bevilling på ca. DKK 9 mio. til energibesparelser 
med AI. Vi forventer at få en tilbagemelding i løbet 
af første kvartal på, om vi modtager denne 
bevilling til videreudvikling af vores energi-
besparelsesløsning. 

Samtidig kigger vi ind i at styrke kapital-
beredskabet, med henblik på et dedikeret fokus 
på energibesparelser og markedspenetration i 
Skandinavien og Tyskland, til at starte med. 

 

OUTLOOK 

Potentialet for energibesparelser er bredt hos 
virksomheder både i Danmark og internationalt. 
Samtidig har vi også behov for kapital til at kunne 
realisere en markedsudrulning og videreudvikling 
af intelligente energispareløsninger. 

Vi har en stærk teknologi og et produkt, der 
bidrager til at løse udfordringen med 
energibesparelser.  

Vi håber, at både investorer og kunder forstår 
dette potentiale. 

 

Daniel Lux 
 
CEO, Seluxit 
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HIGHLIGHTS 
FINANCIAL HIGHLIGHTS 

OMSÆTNINGEN i H1 2022/23 udgjorde DKK 2,1 
mio., hvilket omfatter en stigning i omsætning fra 
data, licens og abonnement på 13%, og en 
reduktion i omsætningen fra hardware og andet 
på DKK 1,0 mio. i forhold til H1 for regnskabsåret 
21/22, hvilket ligger under forventningerne, da 
opbygning af salgsorganisationen viste sig at 
være sværere end forventet. 
 
EBITDA for H1 2022/23 udgjorde DKK -2,3 mio. 
sammenlignet med DKK -1 mio. for H1 2021/22. 
EBITDA ligger også under forventningerne, 
grundet reduktion af omsætningen. 
 
LIKVIDER inklusive trækningsret udgør DKK 4,4 
mio. den 31. december 2022, hvilket omfatter et 
EKF kautioneret lån på DKK 5 mio.  
 
KAPITALREJSNING: I takt med den fokuserede 
satsning på energieffektivisering, samt tilføjelse 
af en stærk kommerciel profil til lederteamet, har 
Seluxits direktion og bestyrelse besluttet at 
undersøge mulighederne for at styrke selskabets 
kapitalgrundlag ved at tilføre yderligere 
egenkapital eller gældsfinansiering, som 
annonceret i selskabsmeddelelse den 30. januar. 
 

 
 

SALG OG PIPELINE  

SELUXIT EMS (Energy Management System) 
automatiserer energibesparelser. Vi har test-
installationer hos 4 kunder, som forventes at 
opleve energibesparelser på mellem 10 og 30%, 
uden at de skal ændre adfærd. Automatiseringen 
og integrationer til elpriser gør, at energien kan 
bruges, når den er billigst. Løsningen er baseret 
på Seluxits IoT platform, Wappsto. 
 
2 koncerner, med mere end 100 lokationer hver, 
har tilkendegivet, at de vil teste Seluxit EMS. Hvis 
tests er succesfulde, og der kan opnås 
substantielle energibesparelser, er der stort 
potentiale for skalering og udrulning af Seluxit 
EMS til mange lokationer.  
 
Vi har igangværende dialoger med et betydeligt 
antal potentielle kunder, hvilket bekræfter 
interessen for Seluxit EMS og energibesparelser. 
 
PARTNERSKABER: Vi har etableret nye 
strategiske partnerskaber med 3 aktører, hvor vi 
har en fælles forretningsmæssig interesse i 
energibesparelser. En partner i den finansielle 
sektor, en landsdækkende elektriker kæde og et 
energirådgiver selskab. Desuden har vi 
igangværende dialoger med 5 yderligere 
partnere.

 
 

 

EKSISTERENDE KUNDER: Vi har set en stabil 
udvikling indenfor vores platformskunder. 
Samtidig har vi oplevet lange salgscyklusser og 
tøven fra kunder i forhold til indgåelse af 
konsulentaftaler. Der har været allokeret 
begrænsede ressourcer til konsulent-
forretningen, da vi har haft fokus på at få Seluxit 
EMS ud til en række større kunder, hvor 
muligheden for skalering er større. 
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PRODUKT OG UDVIKLING  

ROBUST PLATFORM: Fokus i udviklingen i H1 
22/23 har været på at kunne skalere 
energibesparelser. I forbindelse med dette er det 
vigtigt, at vores platform er robust og sikker.  
 
Seluxits IoT platform har haft en oppetid på 
99,98%, hvilket er Best in Class. Vi har haft mindre 
en 1 time nedetid i løbet af det sidste år. 
For rigtig mange kunder, er oppetiden på en 
platform et meget afgørende parameter, da det 
angiver, hvor ofte deres kunder har/ikke har 
adgang til deres service. 
 
Det faktum, at vi har over 500.000 forbundne 
enheder, og at vi har en skalerbar platform med 
enheder i 93 lande, er vigtige parametre for vores 
kunder, når købsbeslutningen træffes.  

 
 

 

INTEGRATIONER til andre produkter og systemer 
er nøglen til konkurrencedygtige løsninger, hvor 
man kan udnytte eksisterende installationer og 
bygge videre på let tilgængelige produkter.  
 
For at kunne spare på energien, har vi blandt 
andet integreret følgende til vores platform: 
 

• Energipriser 
• Vejrforudsigelse 
• Eksisterende smarthome-løsninger 
• Eloverblik.dk  

 
Integrationer er vigtige, da de gør os mere 
uafhængige af enkelte leverandører. Ved hjælp af 
integrationer, kan vi løse mange flere opgaver, 
uden behovet for lange udviklingsprojekter. For 
eksempel, kan vi styre termostater til at spare på 
varmen, eller vi kan hjælpe vores kunder med at 
planlægge rengøring af mødelokaler, ved hjælp af 
kalenderintegrationer og bevægelsessensorer. 
 
 

 
 

OUTLOOK  

Forventningerne til regnskabsåret 2022/23 
fastholdes med følgende hovedpunkter: 
 
⚫ Omsætning på DKK 8-10 mio. 
⚫ EBITDA på DKK -3 til 0 mio. 
Længden på salgscyklusser er svære at forudse, 
så ovenstående guidance er givet med forbehold 
for usikkerheden omkring leverancetidspunktet. 
Vores nuværende forventning er, at vi får ordrer til 
at nå ovenstående omsætning i indeværende 
regnskabsår. 
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NØGLETAL 
H1 2022/23 har båret præg af den transformation 
vi er i gang med. De finansielle nøgletal kan 
opsummeres som følger: 

• Omsætningen for H1 2022/23 udgør DKK 
2,1 mio., i forhold til H1 2021/22 på DKK 
2,9 mio., hvilket ligger under 
forventningerne, da opbygningen af 
salgsorganisationen viste sig at være 
sværere end forventet. 
 

• Driftsresultatet (EBITDA) for H1 2022/23 
udgør DKK -2,3 mio., i forhold til DKK -1 
mio. for H1 2021/22. Dette er påvirket af 
reduktionen i den forventede omsætning.    
 

• Cash Flow for H1 2022/23 udgør DKK -2,6 
mio., i forhold til H1 2021/22 på DKK 1,6 
mio.  

Begivenheder efter balancedagen 

Der er ikke efter balancedagen indtruffet 
begivenheder af væsentlig betydning for 
virksomhedens finansielle stilling. 

 
 

 

 

 

 

 

  

Hovedtal                                         (DKK-tusind)  H1 2022/23 H1 2021/22 2021/22 2020/21 

Nettoomsætning 2.093 2.899 6.004 6.800 

    Omsætning fra data, licens og abonnement 1.794 1.584 

 

4.050 3.850 

    Omsætning fra Hardware 31 502 985 1.346 

    Omsætning Andet 268 813 969 1.604 

Resultat før afskrivninger (EBITDA) -2.291 -1.012 -346 -36 

Årets resultat efter skat -3.277 -2.229 -3.996 -1.854 

     

Egenkapital 11.123 16.167 14.401 18.396 

Balancesum 18.707 25.573 22.934 28.612 

     

CASH FLOW     

    CFFO - Drift -895 3.235 2.785 -3.165 

    CFFI - Investeringer -1.714 -1.586 -3.696 -5.578 

    CFFF - Finansiering 0 0 0 4.907 

Cash flow -2.609 1.649 -911 -3.837 

Likvider Ultimo 4.392 9.560 7.001 7.912 

     

Antal aktier (stk.) 9.632.961 9.632.961 9.632.961 9.632.961 

Indtjening per aktie (DKK) -0,34 -0,23 -0,41 -0,19 

Soliditet 59,5 % 63,2 % 62,8 % 64,3 % 

Likviditetsgrad 503,1 % 612,5 % 473,8 % 539,1 % 
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RESULTATOPGØRELSE 
kr. H1 2022/23 H1 2021/22 2021/22 2020/21  

Nettoomsætning 2.093.107 2.899.187  6.004.149  6.799.998 

Arbejde udført for egen regning, og opført under aktiver 1.759.401 1.541.278  3.713.573  5.137.940 

Andre driftsindtægter 0 495.638  2.726.605  2.436.883 

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -12.886 -399.045 -580.955  -1.015.733 

Andre eksterne omkostninger -1.568.469 -1.481.896 -3.508.006  -2.844.015 

Bruttoresultat 2.271.154 3.055.161 8.355.366 10.515.073 

Personaleomkostninger -4.561.706 -4.066.833 -8.701.192 -10.551.412 

Resultat af primær drift før afskrivninger og finansielle poster -2.290.552 -1.011.672 -345.826 -36.339 

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver  -1.872.826 -1.827.591 -5.026.166 -2.917.932 

Resultat før finansielle poster -4.163.378 -2.839.264 -5.371.993 -2.954.271 

Finansielle indtægter 0 217  179.199  221.054 

Finansielle omkostninger -38.020 -18.635 -241.577  -76.774 

Resultat før skat -4.201.398 -2.857.682 -5.434.371 -2.809.991 

Skat af årets resultat 924.308 628.690 1.438.751 955.722 

Årets resultat -3.277.090 -2.228.992 -3.995.620 -1.854.269 

     

Forslag til resultatdisponering     

Udbytte for regnskabsåret n.a. n.a. 0 0 

Reserve for udviklingsomkostninger n.a. n.a. -941.401 1.884.885 

Overført resultat n.a. n.a. -3.054.219 -3.739.154 

   -3.995.620 -1.854.269 
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BALANCE 
kr. H1 2022/23 H1 2021/22 2021/22 2020/21 

AKTIVER     

Anlægsaktiver     

Immaterielle anlægsaktiver     

Færdiggjorte udviklingsprojekter 8.976.905 10.229.064  10.796.897  12.003.821 

   Udviklingsprojekter under udførsel 1.759.401 1.541.278 0 0 

Immaterielle anlægsaktiver i alt 10.736.306 11.770.342  10.796.897  12.003.821 

Materielle anlægsaktiver     

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 262.706 368.374  315.539  421.208 

Materielle anlægsaktiver i alt 262.706 368.374  315.539  421.208 

Finansielle anlægsaktiver     

Deposita 237.263 345.102  282.365  300.000 

Finansielle anlægsaktiver i alt 237.263 345.102  282.365  300.000 

Anlægsaktiver i alt 11.236.274 12.483.819 11.394.801 12.725.029 

Omsætningsaktiver     

Råvarer og hjælpematerialer 385.464 337.698 311.588 341.427 

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 153.188 178.730 217.794 266.321 

Varebeholdninger i alt 538.652 516.428 529.382 607.748 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 529.490 369.054  1.401.355  1.838.281 

Igangværende arbejder for fremmed regning 0 0  25.625  284.288 

Udskudte skatteaktiver 188.927 0 188.927 0 

Tilgodehavender sambeskatningsbidrag 1.733.778 1.751.521  1.939.817  2.129.429 

Andre tilgodehavender 0 740.099  253.454  2.943.378 

Periodeafgrænsningsposter (forudbetalinger) 54.320 87.256  110.487    98.926 

Likvide beholdninger 4.425.118 9.624.391  7.090.380  7.984.674 

Omsætningsaktiver i alt 

 

7.470.286 13.088.749  11.539.427  15.886.724 

AKTIVER I ALT 18.706.560 25.572.568  22.934.228  28.611.753 
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BALANCE 
kr. H1 2022/23 H1 2021/22 2021/22 2020/21 

PASSIVER     

Egenkapital     

Selskabskapital 963.296 963.296 963.296 963.296 

Reserve for udviklingsomkostninger 8.374.319 9.180.867 8.421.579 9.362.980 

Overført resultat 1.785.826 6.022.996 5.015.656 8.069.874 

Foreslået udbytte 0 0 0 0 

Egenkapital i alt 11.123.441 16.167.159 14.400.531 18.396.150 

     

Hensatte forpligtelser     

Udskudt skat 0 432.838 0 432.838 

Hensatte forpligtelser i alt 0 432.838 0 432.838 

Gældsforpligtelser     

Langfristede gældsforpligtelser     

Gæld til banker 4.925.000 4.925.000 4.925.000 4.925.000 

Anden gæld 1.173.311 1.910.771 1.173.311 1.910.771 

Langfristede gældsforpligtelser i alt 6.098.311 6.835.771 6.098.311 6.835.771 

Kortfristede gældsforpligtelser     

Kreditinstitutter 32.858 63.898 89.147 72.821 

Modtagne forudbetalinger fra kunder 38.920 62.272 50.596 0 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 289.220 538.770 881.188 853.665 

Anden gæld 1.123.810 1.471.860 1.414.455 2.020.508 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.484.808 2.136.800 2.435.386 2.946.994 

     

Gældsforpligtelser i alt 7.583.119 8.972.571 8.533.697 9.782.765 

     

PASSIVER I ALT 18.706.560 25.572.568 22.934.228 28.611.753 
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PENGESTRØMSOPGØRELSE 
kr. H1 2022/23 H1 2021/22 2021/22 2020/21 

PENGESTRØM     

Årets resultat -3.277.090 -2.228.994 -3.995.620 -1.854.269 

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver 1.872.826 1.827.591 5.026.166 2.917.932 

Avance ved salg af anlægsaktiver 0 0 0 -70.000 

Skat af årets resultat -924.308 -628.689 -1.438.751 -955.722 

Ændring i driftskapital  303.552 3.258.516 2.186.925 -3.931.556 

Pengestrømme fra primær drift -2.025.021 2.228.424 1.778.720 -3.893.615 

Betalt selskabsskat 1.130.347 1.006.598 1.006.598 728.170 

Pengestrøm fra driftsaktivitet -894.674 3.235.022 2.785.318 -3.165.446 

     

Køb af immaterielle anlægsaktiver -1.759.401 -1.541.278 -3.713.573 -5.137.940 

Køb af materielle anlægsaktiver 0 0 0 -510.000 

Salg af materielle anlægsaktiver 0 0 0 70.000 

Regulering deposita 45.102 -45.102 17.635 0 

Pengestrøm til investeringsaktivitet -1.714.299 -1.586.380 -3.695.938 -5.577.940 

     

Provenu ved optagelse af gæld til kreditinstitutter 0 0 0 4.925.000 

Kapitalforhøjelse 0 0 0 6.200 

Omkostninger ved kapitalforhøjelse 0 0 0 -24.500 

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 0 0 0 4.906.700 

     

Årets pengestrøm -2.608.973 1.648.642 -910.620 -3.836.686 

Likvider, primo 7.001.233 7.911.853 7.911.853 11.748.539 

Likvider, ultimo 4.392.260 9.560.493 7.001.233 7.911.853 
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EGENKAPITALOPGØRELSE 
DKKt Selskabskapital 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 0 783 -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 

  Kapitalforhøjelse 25. juni 2021 6 0 0 6 

Omkostninger ved kapitalforhøjelse 0 0 -25 -25 

  Overført, jf. resultatdisponering 0 1.885 -3.739 -1.854 

Egenkapital 30.06.2021 963 9.363 8.070 18.396 

  Overført, jf. resultatdisponering 0 -182 -2.047 -2.229 

Egenkapital 31.12.2021 963 9.181 6.023 16.167 

Overført via resultatdisponering 0 -759 -1.007 -1.766 

Egenkapital 30.06.2022 963 8.422 5.016 14.401 

Overført via resultatdisponering 0 -48 -3.230 -3.277 

Egenkapital 31.12.2022 963 8.374 1.786 11.123 
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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 Growth Market Denmark. For en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis 
henvises til beskrivelse af anvendt regnskabspraksis jf. selskabets årsrapport 2021/2022, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside 
(www.seluxit.com/investors). 

Selskabskapital 
Selskabskapitalen består af 9.632.961 stk. aktier a nom. 0,10 kr.  

Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Hver aktie på 0,10 kr. giver en stemme. 

Der er ikke stemmerets- eller ejerskabsbegrænsninger af aktierne i Seluxit A/S. 

Periodens resultat svarer til et resultat pr. aktie på -0,34 kr.  

Selskabets ledelse har fastlagt en udbyttepolitik, hvor der ikke forventes udloddet udbytte, men hvor virksomheden i vækstfasen geninvesterer et eventuelt 
overskud fra driften i vækstfremmende aktiviteter.  

For at styrke selskabets kapitalberedskab generelt, vurderer ledelsen, at der vil være behov for tilførsel af ny kapital i form af likviditet og/eller lånefaciliteter, for at 
understøtte et dedikeret fokus på løsning til energibesparelser, samt markedspenetration i Skandinavien og Tyskland til at starte med.  

Selskabskapitalen har udviklet sig således siden selskabets stiftelse: 

Dato Begivenhed Nominel ændring  
i selskabs-kapital 

(DKK) 

Nominel selskabs- 
kapital efter ændring 

(DKK) 

Antal anparter 
/aktier 
(styk) 

25. jun. 2021 Udstedelser af medarbejderaktier 6.200,40 963.296,10 9.632.961 

5. nov. 2018 Aktieemission på Nasdaq First North Growth Market 276.595,70 957.095,70 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 2022 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 2022, samt 
af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juli - 
31. december 2022.  

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

Halvårsrapporten har ikke været underlagt revision eller review. 

 

 

 

 

Aalborg, den 30. januar 2023 

 

 

Direktionen:  
  

Daniel Christian Lux 
CEO 

Morten Pagh Frederiksen 
CTO 

 
Bestyrelsen:  
  

Torben Storgaard 
Bestyrelsesformand 

Peter Lyck 
Næstformand 

  

Mille Tram Lux 
Bestyrelsesmedlem 

 

 


