
Skagen Light A/S har udviklet en banebrydende 
serie af eksklusive udendørslamper. 

Skagen Light blev udviklet med inspiration fra det 
hvide fyr i Skagen. 

Lamperne har til formål, at opfylde ethvert behov, 
en boligejer har - både til private, institutions- og 
erhvervsmæssige formål. Det være sig udendørs 
lamper til havebede og -anlæg, indkørsler, på gavle 
og facader, under tagudhæng mv. 

Lamperne kan bruges i sammenhæng eller enkelt 
stående ved alle bygninger og anlæg. 



Skagen Light har udviklet et enkelt, unikt og stilfuldt 
design med fokus på kvalitet, funktionalitet og miljø. 

Alle lamper er fremstillet i anodiseret aluminium, som 
sikrer lampernes udseende en lang levetid foruden et 
stilrent og på samme tid både klassisk og innovativt 
design. 

Beslagbolte og monteringsdele bliver produceret i 
rustfri stål. Et vedligeholdelsesfrit produkt. 

Lamperne kan monteres på flere måder og er hær 
værkssikrede - et væsentligt krav ved offentlige byggeri 
er. 

Produkterne er CE-mærket, RoHS1 godkendt og vare 
mærke- og designbeskyttet i Danmark?. 

El-delen er samlet i en komponent. 

Bortskaffes gennem godkendte miljøstationer WEEE2. 

1 RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive), 2002/95/European 
Commission. 
2 EU-direktiv vedrørende "Waste Electrical and Electronic Equipment". 



Alle modeller er udstyret med lavenergipærer, hvorfor 
lamperne passer godt ind i den førte miljøpolitik i Dan 
mark og store dele af Vesteuropa. 

En yderligere energitilpasning var udskiftning af de da 
værende PL-rør med diodebelysning. Dette blev gjort 
uden væsentlige tilpasninger i lampen, da der i den ind 
byggede elektronik allerede var taget højde for disse 
ændringer. Denne form for belysning er yderst omkost 
ningssvag og har desuden en brændetid på op til 100.000 
timer før den skal udskiftes. 



Lamperne blev udviklet af den danske designer, Lars 
Kjærulf, http://www.kjaerulff-design.dk/. Kjærulf 
blev honoreret med en engangsydelse. 

Skagen Light blev etableret med inspiration fra det 
hvide fyr i Skagen. 

Ideen til designet opstod i forbindelse med tilknyt 
ningen til Skagen. Inspireret af det enestående lys 
over Skagen og Grenen, som året rundt kan opleves, 
udsprang designet. Med tankerne på det gamle fyr 
tårn, som også indgår i Skagens Lights logo, blev 
grunden lagt til en helt ny serie udendørslamper. 

Navnet "Skagen Light" er derfor nøje valgt i mar 
kedsføringsøjemed. Hvad er mere naturligt end at 
lade en lampeproducent navngive sig efter "lysets 
by". 

Skagen er efter København den danske by i udlan 
det, som er mest kendt og besøgt. Rent profilerings 
mæssigt er navnet effektivt som brand, da "Skagen 
Light" er nemt genkendeligt og noget som alle for 
binder med noget positivt. 



Skagen Light blev etableret den 1. september 1999. 
De første par år gik med udvikling og design af lam 
perne og det at få sat produktionen op. 

I løbet af 2001 introducerede Skagen Light en 
komplet udendørslampeserier og blev dermed klar 
til markedsføringen af lamperne. 

Skagen Light koncentrere sig efterfølgende om 
produkt- og produktionsudvikling for at reducere 
produktionsomkostningerne. Aktiviteter som pro 
duktion, indkøb og salg blev outsourcet til underle 
verandører. Dette gav en fleksibel virksomheds 
struktur opbygget til at håndtere konjunkturænd 
ringer. Endvidere betød den omfattende outsour 
cing en væsentlig nedbringelse af Skagen Lights 
produktionsomkostninger og risici. 
Skagen Light havde ambitioner om vækst og inter 

nalisering, men af forskellige årsager (manglende 
kapitalfremskaffelse på grund af dot.com-krisen, 11. 
september 2001 etc.) lykkedes det ikke for Skagen 
Light, at få et fast fodfæste på markedet. 



Beskyttet mod vandalisme 
Skagen Light har i designfasen taget højde for 
vandalisme. Lamperne har en materialetykkelse på 
3-4 mm. Endvidere sidder pære, fatning mv. godt 
beskyttet inde i selve aluminiumslampen. 

Beskyttet mod korrosion 
Skagen Light lamperne har prydet det danske land i 
snart to årtier. Lamperne står ved private boliger, in 
stitutioner og virksomheder i bymæssigbebyggelser, 
i landområder og ved kystlinjer i meget aggressive 
miljøer med megen salt i luften. 

Væltesikret 
For befæstigelse til montage findes der forskellige 
monteringsbeslag efter ønske. Som standard leveres 
lamperne med tre jordspyd til grundfæstning. Jord 
spydene giver efter, hvis man støder på lampen un 
der f. eks. en parkering af bil, så lampen ikke beska 
diges. 



Triangle-serien 
Lamperne i triangle-serien er alle baseret 
på samme platform. Dette betyder, at 
lamperne er yderst fleksible i monterings 
processen. Det er derfor kun nødvendigt, 
at ligge inde med et begrænset antal halv 
fabrikata, da alle modellerne kan samles 
ud fra en grundmodel. 
De eksisterende seks modeller er forbe 

redt på udbygninger af forskellige features. 
Eksempler på dette kan være indbyggede 
sensorer, trådløs elektronisk tænd/sluk mv. 



Kundeoversigt • Trillingsgaard Collection 
0 • Zap In, Arhus 

• Gislinge kirke • Hansen & Nissen 
• SAS Radisson • Hareskov Elektric 
• Bygnet • Bioimplant 
• Nissenpack • Light ldeas UK 
• Elas, Herning < • SPC Holland 

Sapa, Grenå ·,. .. " Prolicom Holland • .. •••.• :1. - :.. . -· • 
• Bukh • JME Sverige 
• Elbodan, Hinnerup • El installatører i Danmark 



lk&.@fka. 
Skagen Light AJS 

Stamdata Beslutningstagere Regnskab Nøgletal 
Hc~IJU ATUt-'GIORt:U5c(TUKKJ L.,__ 

- - - 
Regnskabsperiode 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 
Antal måneder i regnskab 12 12 12 12 12 

Nettoomsætning 
Salg og andre indtægter 
Afskrivninger 
Primært resultat -87 -79 -70 -65 -85 

Finansielle omkostninger -13 -14 -15 -15 -12 
Ekstraordinære poster i alt 
Resultat før skat -96 -89 -83 -79 -97 

Årets resultat -75 -69 -62 -62 -73 
Udbytte 

BALANCE (IDKK) 

Anlægsaktiver 14 14 14 13 13 
Varebeholdninger 225 227 243 247 261 
Varedebitorer 
Likvide beholdninger 10 2 2 5 
Omsætningsaktiver i alt 423 388 379 367 363 
Aktiver i alt 437 402 393 380 376 
-- --- --- --- --- 
Selskabskapital 500 500 500 500 500 
Egenkapital -92 -17 52 15 76 
Ansvarlig lånekap. 
Langfristet gæld i alt 
Varekreditorer 10 13 12 10 10 
Kortfristet gæld i alt 531 418 340 364 300 
Passiver i alt 437 402 393 380 376 



Økonomisk oversigt 

Skagen Light Produkter 

Triangle 500 

Triangle 750 

Triangle 1250 

Triangle Corner 750 

Triangle Wall 

Triangle Down Under 

K2 - 750 

K4- 750 

I alt: 

Priserne er ekskl. moms og 
efter bedste skøn, da den 
aktuelle pris afhænger af bl.a. 
alu-prisen og $-kursen. 
Priserne på K-serien er 
forhåndspriser. 

Vægt kg. 

6,56 

8,56 

11,89 

4,74 

3,32 

Varelager Produktionspris Forhandlerpris 

669 711,00 1.200,00 

626 800,00 1.250,00 

184 850,00 1.695,00 

0 0,00 0,00 

86 665,00 1.195,00 

135 411,00 849,00 

0 611,00 1.150,00 

0 995,00 2.427,00 

1.700 

Samlet 
Dækningsbidrag dækningsbidrag på 

pr. produkt varelager 

489,00 327.141,00 

450,00 281.700,00 

845,00 155.480,00 

0,00 0,00 

530,00 45.580,00 

438,00 59.130,00 

539,00 0,00 

1.432,00 0,00 

869.031,00 

Vejledende 
udsalgspris Salgsværdi 

1.990,00 1.331.310,00 

2.500,00 1.565.000,00 

3.390,00 623.760,00 

0,00 0,00 

2.390,00 205.540,00 

1.698,00 229.230,00 

2.299,00 0,00 

4.854,00 0,00 

3.954.840,00 

P.t. er Corner, K2 og K4 ikke på 
lager. K2 - K4 findes som 
prototyper. Tegningsmateriale 
mv. forefindes. 

Skagen Light A/S er blevet tilbudt 200.000 kr. alene for navnet "Skagen Light". 



Virksomhedsoverdragelse 
I midten af 2000'erne blev Skagen Light A/S overdra 
get fra den oprindelige grundlægger, Leif Borup 
Hansen, til MTS Group A/S, CVR-nr. 25 54 80 51. 
MTS Group A/S har tidligere stået for produktionen 
af Skagen Light lamperne, men har ikke efter over 
dragelsen allokeret salgsressourcer til salg og mar 
kedsføring. Derfor har salget og indtjeningen været 
meget sparsom i de seneste 10 år. 

Overdragelsens genstand 
Følgende overdrages: 

Alle materielle og immaterielle rettigheder, navn, 
domain, goodwill mv. Det vil sige alt, der vedrører 
Skagen Light A/S selskabet og Skagen Light produk 
terne, herunder et varelager, der alene repræsente 
rer en udsalgsværdi på 4 mio. kr. ved salg over 
Internettet. 



Overtagelsesvilkår 
På grund af den svage salgshistorik, der skyldes de 
ikke allokerede salgsmæssige ressourcer, kan Ska 
gen Light A/S overtages på følgende vilkår: 

Overdragelsessummen for samtlige kapitalandele i 
Skagen Light A/S udgør kr. 1,65 mio., hvoraf kr. 1,25 
mio. berigtiges netto kontant 14 dage efter overdra 
gelsesdagen og den resterende del af overdragel 
sessummen, stor kr. 400.000, afvikles med kr. 
200.000 over to år mod sikkerhed i kapitalandelene 
i Skagen Light A/S. Alternativt 1,5 mio. kr. netto 
kontant. 

Dersom det overdragne varelager sælges over 
Internettet, vil der være et dækningsbidrag på 
3.954.840 kr. og hvis det sælges gennem forhandle 
re, vil det være på 869.031 kr. Vil det være en 
blanding, vil det udgøre ca. 2,4 mio. kr. 



Yderligere oplysninger - kontakt: 
Virksomhedsmægler Pauli Andersen 

ProConsult Virksomhedsmæglere 

Mobil +45 40 88 80 15 

E-mail: pa@pro-consult.dk 
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