
 
 
 

 
 
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 HAR UNDERSKREVET HENSIGTSERKLÆRING MED ASIATISK 
PRODUCENT AF UDSTYR INDEN FOR OFFSET PLADEPROCESSORER   
 

Som nævnt i årsberetningen for seneste årsregnskab 2010/11 arbejder Glunz & Jensen på at etablere 

produktion og serviceorganisation i Asien for herved at styrke salget i den asiatiske region. 

Glunz & Jensen har den 2. marts 2012 indgået en hensigtserklæring (Letter of Intent) om en betinget 

købsaftale med en asiatisk producent af udstyr inden for vores brancheområde om køb af 73 % af aktierne i 

selskabet.  

Aftalen er betinget af en juridisk og finansiel due diligence samt en række myndighedsgodkendelser, 

hvorfor overtagelsen først forventes at ske i august 2012. 

Overtagelsen vil ingen indflydelse have på indeværende regnskabsår.  

For regnskabsåret 2012/13 forventes overtagelsen at tilføre en omsætning på ca. 38 mio.kr., og 

resultatpåvirkningen efter afskrivning på de købte aktiver forventes at være beskeden, dog positiv. 

Med dette køb forventer Glunz & Jensen at opnå det strategiske mål med en global markedsandel på godt 

50 % indenfor selskabets hovedforretningsområde.  

 

For yderligere information kontakt: 

Adm. direktør Keld Thorsen 
mobil +45 2242 0139 

Bestyrelsesformand Søren Stensdal 
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