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Kort om Glunz & Jensen 

Glunz & Jensen er verdens førende leverandør af innovative løsninger til den globale prepress-industri. Vores vigtigste produktområder er processorer til offset- og flexo-
trykindustri, iCtP pladesættere og automationsudstyr. Vi tilbyder også eksponerings-, tørre- og belysningsenheder, montageborde, transportbånd, pladestackere og 
software til overvågning og styring af komplette prepress-processer. 
 
Som en anerkendt leder inden for prepress-teknologi gennem næsten 40 år, har Glunz & Jensen udvidet sine kompetencer gennem erhvervelse af Degraf og Microflex. Vi 
har langvarige relationer med prominente OEM-kunder, herunder Agfa, Asahi, DuPont, Flint, Fuji, Heidelberg, Kodak og MacDermid. Vi markedsfører vores produkter 
gennem et omfattende og verdensomspændende netværk af distributører og forhandlere. 
 
Med hovedkvarter i Danmark har Glunz & Jensen i alt cirka 260 medarbejdere i datterselskaber og produktionsfaciliteter i Danmark, Slovakiet, USA, Italien, Frankrig og 
Kina. Vores globale tilstedeværelse indenfor salg, service og support omfatter også lokalt ansatte i Kina og Sydamerika. 
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GLUNZ & JENSEN, MEDDELELSE OM ÅRSRAPPORT FOR 2011/12 

 

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har på et bestyrelsesmøde i dag godkendt selskabets 
årsrapport, der indstilles til godkendelse på selskabets generalforsamling 27. september 
2012. 

 
Den langvarige økonomiske krise i store dele af den vestlige verden – herunder især i 
Europa – har påvirket Glunz & Jensen i regnskabsåret 2011/12. Men når det er sagt, så har 
selskabet alligevel haft en tilfredsstillende udvikling, og fordelene ved at være en global 
virksomhed har tydeligt vist sig. 
 
De tre vigtigste skridt i regnskabsåret var købet af KH-Microflex, beslutningen om at etablere 
egenproduktion og udbygge servicefunktionen i Kina, samt en fortsat stor indsats for at 
forbedre kvaliteten og effektiviteten i hele værdikæden, fra produktudvikling over indkøb, 
produktion, kundeservice, salg og markedsføring til stabsfunktionerne. 
 
”Købet af den højteknologiske virksomhed, KH-Microflex A/S, supplerer vores flexo-
aktiviteter i Degraf. Samlet set har de to virksomheder nu sikret Glunz & Jensen en førende 
global markedsposition inden for flexo-området, der fremover forventes at vokse globalt med 
ca. 7 % om året” – udtaler adm. direktør Keld Thorsen. 
 
 
Resume: 
 
 Glunz & Jensen opnåede i regnskabsåret en omsætningsvækst på 36 % til 398,0 

mio.kr., hvoraf 1 %-point stammer fra organisk vækst, mens resten skyldes tilkøbet af 

KH-Microflex A/S i september 2011, helårseffekten af tilkøbet af Degraf i marts 2011 

samt at lejemålene i Selandia Park har været udlejet stort set hele 2011/12. 

 

 Det primære driftsresultat (EBITA) blev på 45,8 mio.kr. (inklusiv 8,3 mio.kr. i avance 

ved salget af koncernens bygning i Virginia, USA) mod 16,3 mio.kr. i 2010/11.  

 

  



 

Nr. 241 – 30. august 2012 

 Glunz & Jensen har tre gange i løbet af regnskabsåret opjusteret forventningerne til 

såvel omsætning som EBITA, senest i selskabsmeddelelse af 14. august 2012, hvor 

omsætningen blev hævet til 398,0 mio.kr. og EBITA til 45,8 mio.kr. (inklusiv avance fra 

salg af bygning i Virginia, USA på 8,3 mio.kr.). Opjusteringerne skyldes til dels tilkøbet 

af KH-Microflex A/S i efteråret 2011, samt at flexo-området generelt har udviklet sig 

mere positivt, end vi forventede.  

 

 Efter skat blev årets resultat et overskud på 24,8 mio.kr. mod 9,4 mio.kr. i 2010/11. 

 

 Pengestrømme fra driftsaktivitet blev på 36,1 mio.kr. mod 22,1 mio.kr. i 2010/11. Det 

frie cash flow i 2011/12 var negativ med 23,8 mio.kr. primært som følge af købet af KH-

Microflex A/S, køb af minoritetsaktier i Degraf S.p.A. samt bygningsinvesteringer i 

Selandia Park, herunder påbegyndt opførelse af nyt hovedkontor. Der er endvidere i 

regnskabsåret 2011/12 købt 10 % af egne aktier for 10,0 mio.kr. 

 

 Glunz & Jensen har i slutningen af regnskabsåret igangsat en etableringsproces i Kina 

med opstart af egenproduktion og mulighed for at komme tættere på kunderne og 

forbedre after sales service. 

 

 Med købet af KH-Microflex A/S, som supplerer Degraf S.p.A. inden for flexo-området, 

har Glunz & Jensen fået adgang til vigtig højteknologisk knowhow, produkter samt 

kunderelationer. 

 

 Selandia Park er fuldt udlejet og udgør i sig selv et selvstændigt forretningssegment 

med positiv indtjening. De lokaler i Selandia Park, som Glunz & Jensen fraflytter i 

slutningen af 2012 i forbindelse med færdiggørelse af det nye hovedkontor, er fuldt 

udlejet. Det er besluttet at igangsætte en proces for salg af Selandia Park. 

 
 
Forventninger til fremtiden: 

For 2012/13 forventes en omsætning i niveauet 370-400 mio.kr. og et operationelt EBITA i 
niveauet 37-40 mio.kr.  

 

Der henvises til vedhæftede pdf-fil med komplet årsrapport for regnskabsåret 2011/12. 

 
 
 
 
For yderligere information kontakt: 

Adm. direktør Keld Thorsen på telefon +45 2242 0139 

Bestyrelsesformand Søren Stensdal på telefon +45 2810 0121 

 


