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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 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 220 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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FORLØB AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

Glunz & Jensen har i dag afholdt ordinær generalforsamling. Aktionærerne tog formandens 
beretning til efterretning, årsrapporten for 2012/13 blev godkendt, og decharge blev meddelt 
til direktion og bestyrelse. 
 
Bestyrelsens forslag om ikke at udbetale udbytte blev vedtaget. 
 
Bestyrelsens forslag om nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt DKK 4.465.000 ved 
annullering af 223.250 stk. egne aktier samt den dertilhørende vedtægtsændring blev 
godkendt.  
 
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 26. september 2018. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne Søren Stensdal og Jesper Bak blev genvalgt. Bestyrelsen 
indstillede til generalforsamlingen, at Dan Korsgaard blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem, 
hvilket blev godkendt. Bestyrelsen består herefter af Søren Stensdal, Lene Hall, Jesper Bak, 
Dan Korsgaard samt de to medarbejdervalgte medlemmer Jørgen Staxen Lagerbon og 
Søren Andersen. 
 
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.  
 
 
Referat fra generalforsamlingen samt de ændrede vedtægter vil blive offentliggjort på 
selskabets hjemmeside www.glunz-jensen.com hurtigst muligt. 
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Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, og Søren Stensdal blev 
valgt som bestyrelsesformand og Lene Hall som næstformand. 
 

 

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

http://www.glunz-jensen.com/

