
 
 
 
 
 
 

Selskabsmeddelelse nr. 245  
04. oktober 2012 
  

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. 
 
 
 

GLUNZ & JENSEN A/S 

Haslevvej 13, DK-4100 Ringsted 
Tel: +45 5768 8181, CVR-nr. 10239680 
www.glunz-jensen.com 
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GLUNZ & JENSEN IVÆRKSÆTTER TILBAGEKØB AF EGNE AKTIER 

 

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. 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 kapital 12 har bestyrelsen på selskabets ordinære 
generalforsamling den 27. september 2012 modtaget bemyndigelse til at erhverve egne 
aktier. Bemyndigelsen har følgende ordlyd: 
 
”Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at erhverve egne aktier indtil 25 % af 
selskabets aktiekapital til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en 
afvigelse på indtil 10 % i en periode frem til 27. september 2017”. 
 
Med iværksættelsen af tilbagekøbet vil bestyrelsen udnytte sin bemyndigelse til at erhverve 
egne aktier indtil 10 % eller 188.325 stk.  
 
 
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 på 60,8. På den 
baggrund er købskursen fastsat til 63,84 pr. aktie.  
 
Nedenfor er indsat en oversigt, der viser kursudviklingen i de seneste tre måneder (vægtet 
gennemsnit). 
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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 acceptance@abgsc.dk  
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 fredag den 12. 
oktober 2012. 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 på telefon +45 2242 0139 
Bestyrelsesformand Søren Stensdal på telefon +45 2810 0121 
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