
 
 
 

 
 
Kort om Glunz & Jensen 
Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til den globale prepress-industri og eksporterer 99 % af sine produkter. De vigtigste kunder er medievirksomheder (aviser, 
bøger og magasiner) og produktionsvirksomheder i emballageindustrien. 
 
Glunz & Jensen afsætter 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, Asahi, DuPont, Flint, Fuji, Heidelberg, Kodak og Mac Dermid. 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 opnået en ledende global position og en høj markedsandel, og produkterne er kendte for at sætte den teknologiske standard på verdensmarkedet. 
 
De største produktområder er pladefremkaldere til offset- og flexo-trykindustrien, iCtP-pladesettere og automation-udstyr (tidligere benævnt punch & bend-udstyr). Desuden sælger Glunz & Jensen også conveyor-
udstyr, stackere samt software til overvågning og styring af de samlede prepress-processer.  
 
Glunz & Jensen, der har hovedkontor i Danmark, har ca. 270 medarbejdere og har dattervirksomheder i Danmark, Slovakiet, USA, Italien og Frankrig samt salgs- og servicekontorer i Kina. 

 
GLUNZ & JENSEN A/S 
Haslevvej 13, DK-4100 Ringsted 
Tel: +45 5768 8181, CVR-nr. 10239680 
www.glunz-jensen.com  

GLUNZ & JENSEN IVÆRKSÆTTER TILBAGEKØB AF EGNE AKTIER  
 

 

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har dags dato besluttet at iværksætte et tilbagekøb på 10 % af 

selskabets egne aktier. 

 

Baggrund for tilbagekøbet 

Beslutningen udspringer af bestyrelsens løbende fokusering på værdiskabelse for selskabets aktionærer, og 

indgår derfor som en del af selskabets udbyttepolitik. Aktietilbagekøbet foretages med henblik på en 

efterfølgende annullering af de tilbagekøbte aktier ved nedsættelse af Glunz & Jensen A/S’ aktiekapital. 

I henhold til Selskabslovens kapitel 12 har bestyrelsen på selskabets ordinære generalforsamling den 30. 

september 2010 modtaget bemyndigelse til at erhverve egne aktier. Bemyndigelsen har følgende ordlyd: 

”Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi 

af 10 % af aktiekapitalen i en periode frem til 30. september 2015, jf. selskabslovens § 198. Vederlaget må 

afvige fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med indtil 10 %.” 

Med iværksættelsen af tilbagekøbet vil bestyrelsen udnytte sin bemyndigelse til at erhverve egne aktier fuldt 

ud. Glunz & Jensen A/S besidder dags dato ingen egne aktier. 

 

Beskrivelse af tilbagekøbet 

For at sikre en så korrekt prisfastsættelse som muligt, er tilbagekøbskursen fastsat på baggrund af et vejet 

gennemsnit af børskursen de seneste tre måneder med et tillæg på 10 %, hvilket indebærer at den tilbudte 

købskurs ligger i den øvre ende af kursintervallet for de seneste tre måneder op til iværksættelsesdatoen. På 

den baggrund er købskursen fastsat til 47,70 pr. aktie. Nedenfor er indsat en oversigt, der viser 

kursudviklingen i de seneste tre måneder. 
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Tilbagekøbet vil blive gennemført den 13. december 2011. Denne tidsmæssige forskydning på én uge er 

valgt for at sikre, at alle aktionærer har rimelig tid til at forholde sig til tilbuddet og beslutte, hvorvidt man 

ønsker at acceptere eller ej. 

Hvis den samlede salgsinteresse overstiger 10 % af aktiekapitalen, vil de indkomne ordrer blive reduceret 

forholdsmæssigt sådan, at det samlede tilbagekøb af egne aktier ikke overstiger 10 % af Glunz & Jensens 

aktiekapital. 

 

Hvordan accepterer man tilbuddet om tilbagekøb? 

Hvis man ønsker at gøre brug af tilbagekøbstilbuddet, skal man kontakte ABG SUNDAL COLLIER, Tue 

Østergaard, på telefon +45 33 18 61 04 eller mail til tue.ostergaard@abgsc.com og meddele størrelsen af 

sin salgsordre. ABG SUNDAL COLLIER vil på vegne af Glunz & Jensen A/S indsamle salgsordrerne og 

sørge for, at salgsordrerne fordeles forholdsmæssigt, hvis det samlede tilbagekøb overstiger 10 % af Glunz 

& Jensen A/S’ aktiekapital. 

Salgsordrerne skal være indgivet til ABG SUNDAL COLLIER inden kl. 12.00 den 13. december 2011. ABG 

SUNDAL COLLIER vil efter eventuel forholdsmæssig reduktion gennemføre salgsordrerne og orientere 

Glunz & Jensen A/S herom. Herefter vil Glunz & Jensen offentliggøre en selskabsmeddelelse om resultat af 

tilbagekøbet. 

 

 

For yderligere information kontakt: 

Adm. direktør Keld Thorsen 
mobil +45 2242 0139 

Bestyrelsesformand Søren Stensdal 
mobil +45 2810 0121 

 

 

Source: Factset
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