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FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 12-2008 
 
 
Ny eksklusiv licensaftale styrker Notox og skaber grundlag for udvidet ejerkreds 
 
 

SBS’ datterselskab Notox A/S har indgået licensaftale om en banebrydende keramikteknologi til produktion 
af siliciumkarbid dieselpartikelfiltre. Denne banebrydende teknologi er udviklet af den tyske filtervirksom-
hed AFT GmbH. 
 
SBS er via sit datterselskab Notox blandt de teknologiførende virksomheder inden for udvikling og produk-
tion af dieselpartikelfiltre i et marked - baseret på lovgivning om anvendelse af partikelfiltre i blandt andet 

EU, USA, Kina, Korea, og en række andre lande – som ventes at overstige DKK 20 mia. i 2015. 

  
Den licenserede keramikteknologi er sikret af omfattende patenter, og Notox har indgået aftale om eksklu-
siv udnyttelse af rettighederne. Teknologien er specielt velegnet til produktion af lette dieselpartikelfiltre til 
personbiler, og partikelfiltre med ekstrem høj porøsitet. Denne teknologi vil således supplere Notox’ silici-
umkarbid filtre, der er specielt velegnede til større dieselmotorer i lastvogne, entreprenør- og landbrugs-
maskiner, stationære generatoranlæg samt tog og skibe. 

 
Teknologien forventes at give Notox A/S mulighed for endnu mere aggressivt og konkurrencedygtigt end 
hidtil at trænge ind på førstemonteringsmarkedet (OEM markedet) bestående af såvel personbiler, last-
vogne og entreprenør- og landbrugsmaskiner, stationære generatoranlæg samt tog og skibe.  
  
Det forventes ikke, at licensaftalen vil påvirke SBS og Notox’ omsætnings- og resultatudvikling i indevæ-
rende regnskabsår. 

 
Grundlag for udvidelse af Notox’ ejerkreds  

Notox forventer i løbet af 2009 at indgå de første flerårige kontrakter på levering af partikelfiltre til OEM-
producenter. Potentialet for Notox er således stort, hvilket dog også i opstartsfasen kræver kapital. På den 
baggrund har ledelsen i selskaberne truffet beslutning om at afsøge mulighederne for at udvide ejerkred-
sen omkring Notox A/S.  
 

SBS har udpeget Danske Markets, Corporate Finance til at forestå dette. Danske Markets, Corporate Fi-
nance er en del af Danske Bank koncernen, og er en af de førende corporate finance rådgivere i Norden. 
  

 
Yderligere oplysninger: 
For yderligere oplysninger vedrørende denne meddelelse: 

Hans Fuglgaard, adm. direktør, +45 63 21 15 15 
Carsten Abel, adm. direktør i Notox, +45 70 23 89 89 (oplysninger om Notox’ teknologier og udvikling) 


