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GLUNZ & JENSEN KØBER DEGRAF S.p.A., ITALIEN 
 
 
Glunz & Jensen har i dag købt 83,5% af aktierne i den italienske grafiske virksomhed Degraf S.p.A til 
5,05 mio.euro. Overtagelse forventes at ske den 15. marts 2011. Finansiering af købet er på plads 
med henholdsvis banklån og egenfinansiering. Ledergruppen i Degraf – som fortsætter - vil stadig 
være ejer af de resterende 16,5% af Degraf.  

Degraf udvikler, producerer og distribuerer udstyr til fremstilling af flexoplader og -sleeves globalt til 
emballageindustrien, både i eget navn og som OEM-produkter til de multinationale 
konsumleverandører så som Asahi, DuPont, Flint, Kodak, Mac Dermid, Toray etc. 

Led i vækststrategi 
Købet sker som led i Glunz og Jensens vækststrategi om at udvide forretningsområderne inden for 
den grafiske industri og dermed udnytte kompetencerne inden for produktudvikling, forsyning og 
distribution i de nye og voksende områder. Samtidig er det den første investering i målsætningen om 
at opretholde den førende position inden for virksomhedens forretningsområder – og være den 
førende inden for udstyr til prepress-industrien. Med købet bliver Glunz & Jensen blandt de førende 
producenter af udstyr til flexo-trykindustrien, med en global markedsandel på 40%, og giver dermed 
virksomheden et ekstra ben at stå på. 

Forventet synergi 
Flexotryk er et voksende forretningsområde – bl.a. fordi metoden i høj grad bruges til tryk på 
emballage, et marked som også forventes at vokse fremover. Processerne omkring fremstilling og 
salg af flexoplader er meget lig den måde, hvorpå Glunz og Jensen i dag arbejder inden for offset 
prepress-området. Da begge virksomheder er struktureret omkring OEM- og forhandlerkanaler 
forventes der også en væsentlig optimering ved brug af det samme salgs- og distributionsnet, hvilket 
vil give både omkostningsbesparelser og øget salg efter en indkøringsperiode. 

Veldrevet virksomhed 
Degraf-gruppen er en profitabel og veldrevet virksomhed, som i 2010 havde en omsætning på 8,4 
mio.euro. Med købet af Degraf og overtagelse den 15. marts 2011 stiger omsætningen for Glunz & 
Jensen i indeværende regnskabsår med ca. 13 mio.kr. og EBITA stiger med med ca. 2 mio.kr., hvilket 
svarer til 2½ måneds omsætning for Degraf. På helåret forventes EBITDA for Degraf at blive ca. 9,0 
mio.kr., og Glunz & Jensens omsætning forventes at stige med godt 63 mio.kr. til ca. 320 mio.kr. 
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Degrafs produktpalette dækker hele produktionsprocessen for flexoplader og -sleeves. Brugen af 
flexotryk er voksende og er bl.a. den mest udbredte trykmetode til emballage: Labels, tape, poser, 
æsker, bannere etc.  Degraf er beliggende i Milano-området og har et datterselskab i Nancy, Frankrig, 
hvor der fremstilles og distribueres et begrænset antal produkter. Degraf-gruppen har 18 
medarbejdere i Italien og 4 i Frankrig. Direktør Riccardo De Caria fortsætter som direktør med direkte 
reference til Glunz & Jensens CEO, Keld Thorsen. Sælger af Degraf er hovedaktionær Riccardo De 
Caria og familie, sammen med Géry Dubois. 

 

 
For yderligere information kontakt: 
 
Bestyrelsesformand Ulrik Gammelgaard tlf. +45 2080 5327 
Adm. direktør Keld Thorsen   tlf. +45 2242 0139 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kort om Glunz & Jensen 
Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien.  
 
Glunz & Jensens produkter og løsninger spænder over stort set alt det udstyr, der anvendes i prepress-processen på moderne trykkerier. Det største produktområde er pladefremkaldere, 
men Glunz & Jensen fokuserer også på en række andre produktområder – herunder iCtP-pladesettere, plateline-udstyr, punch & bend-udstyr, stackere samt software til overvågning og 
styring af de samlede prepress-processer. Glunz & Jensen har opnået en ledende position og en høj markedsandel inden for sine kerneområder, og produkterne er kendte for at sætte 
den teknologiske standard på verdensmarkedet.  
 
Glunz & Jensen sælger sine produkter via et omfattende net af distributører og forhandlere, ligesom en stor del af omsætningen finder sted via OEM-kunder (Original Equipment 
Manufacturers), der blandt andet omfatter Agfa, Fuji, Heidelberg og Kodak. Glunz & Jensen indgår i et tæt samarbejde med flere af OEM-kunderne – et samarbejde som også omfatter 
udvikling af nye innovative løsninger til prepress-industrien. 
 
Glunz & Jensen har ca. 230 medarbejdere. 85 er beskæftiget i Danmark, mens de øvrige er ansat i dattervirksomhederne i Slovakiet og USA samt på salgskontoret i Kina. 
 
Glunz & Jensen A/S er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 
 


