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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, og 
iCtP pladesættere. Vi tilbyder også eksponerings-, tørre- og belysningsenheder, montageborde, pladestackere og software til overvågning samt 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 230 medarbejdere i datterselskaber og produktionsfaciliteter i Danmark, Slovakiet, USA, Italien og Kina. Vores globale 
tilstedeværelse indenfor salg, service og support omfatter også lokalt ansatte i Sydamerika. 
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GLUNZ & JENSEN IVÆRKSÆTTER AKTIETILBAGEKØBSPROGRAM 

 

Bestyrelsen i Glunz & Jensen A/S (Glunz & Jensen) har besluttet at tilbagekøbe egne aktier i 
overensstemmelse med bemyndigelsen givet på den ordinære generalforsamling den 27. september 2012. 
 
Glunz & Jensen besidder pr. 6. juni 2013 86.829 stk. egne aktier a nominelt kr. 20 svarende til 4,6 % af 
Glunz & Jensens aktiekapital. 
 
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med d. 6. juni 2013 til og med d. 30. november 2013. I denne 
periode vil Glunz & Jensen købe op til maksimal værdi af 10 mio.kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter 
bestemmelserne i EUs forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, den såkaldte ”Safe Harbour” 
metode, som værner børsnoterede selskabers bestyrelse og direktion imod overtrædelse af 
insiderlovgivningen i forbindelse med aktietilbagekøb. 
 
Betingelser for tilbagekøbsprogrammet 

 Formålet med aktietilbagekøbet er tilpasning af selskabets kapitalstruktur. 

 Glunz & Jensen skal antage en finansiel rådgiver, som uafhængigt af og uden indflydelse fra Glunz 
& Jensen træffer sine handelsbeslutninger og eksekverer aktietilbagekøbet inden for de 
offentliggjorte rammer. Glunz & Jensen udpeger ABG Sundal Collier som finansiel rådgiver og lead 
manager for aktietilbagekøbet. 

 Det maksimale vederlag, Glunz & Jensen kan betale for aktier opkøbt under programmet, er 10,0 
mio.kr., og der kan maksimalt købes 180.000 stk. aktier, svarende til 10 % af den nuværende 
aktiekapital. 

 Tilbagekøbet må ikke ske til en aktiekurs, der overstiger den højeste af (i) aktiekursen på den 
senest uafhængige handel og (ii) den højeste foreliggende uafhængige tilbudskurs på NASDAQ 
OMX Copenhagen på handelstidspunktet. 

 Som følge af den lave likviditet i selskabets aktier, har bestyrelsen i overensstemmelse med Safe 
Harbour forordningen besluttet at afvige grænsen om, at der ikke på en enkelt dag må købes mere 
end 25 % af den gennemsnitlige daglige volumen af selskabets aktier, der er blevet handlet på 
NASDAQ OMX Copenhagen de foregående 20 handelsdage. Der vil således maksimalt på hver 
børsdag blive købt aktier i selskabet svarende til 50 % af den gennemsnitlige daglige volumen af 
selskabets aktier, der er blevet handlet de foregående 20 handelsdage. 

 Glunz & Jensen vil ugentligt offentliggøre en separat meddelelse til NASDAQ OMX Copenhagen 
og annoncere antallet af tilbagekøbte aktier og deres værdi. 

 

 

For yderligere information kontakt: 
 
Adm. direktør Keld Thorsen på telefon +45 2242 0139 
Bestyrelsesformand Søren Stensdal på telefon +45 2810 0121 


