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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 mere end 40 år, har Glunz & Jensen udvidet sine kompetencer gennem erhvervelse af GKS, Degraf, 
Microflex og NES. 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, England og 
Kina.  
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GLUNZ & JENSEN JUSTERER FORVENTNINGERNE TIL 
REGNSKABSÅRET 2013/14 

 

I forbindelse med den foreløbige gennemgang af 3. kvartal af regnskabsåret 2013/14 har 
selskabets ledelse i dag foretaget en justering af de økonomiske forventninger til 
indeværende regnskabsår. 
 
Glunz & Jensen har hidtil forventet, at regnskabsåret ville resultere i en omsætning i niveauet 
340-370 mio.kr. Der forventes nu en omsætning i niveauet 320-340 mio.kr. Forventningen til 
EBITDA-resultatet justeres ligeledes fra i niveauet 45-50 mio. kr. til i niveauet 30-35 mio.kr. 
 
Baggrunden for de justerede resultatforventninger er en fortsat tilbageholdenhed i 
investeringsbeslutningerne blandt selskabets kunder, særligt inden for offset-området. I 
forhold til regnskabsåret 2012/13 forventes således en omsætningstilbagegang inden for 
dette forretningsområde, der er større end forventningen ved indgangen til regnskabsåret. 
Også for Flexo-området opleves en mindre tilbagegang i forhold til sidste års 
rekordomsætning. 
 
Det er ledelsens vurdering, at Glunz & Jensen samlet set ikke har tabt markedsandele. Det 
skal understreges, at Glunz & Jensens kontinuerlige innovative produktudvikling og 
strategiske tiltag for at forbedre den samlede produkt- og servicepallette fortsat modtages 
meget positivt i markedet og blandt kunderne. 
 
Ledelsen har i lyset af den konstaterede udvikling intensiveret arbejdet med at tilpasse 
koncernens omkostninger til det aktuelle aktivitetsniveau. De planlagte tilpasninger af 
organisationen og øvrige effektivitetstiltag er indeholdt i de opdaterede forventninger. 
 
Glunz & Jensen vil den 29. april 2014 i forbindelse med offentliggørelse af delårsrapporten 
for perioden 1. juni 2013 - 28. februar 2014 (3. kvartal 2013/14) informere yderligere om den 
forretningsmæssige og økonomiske udvikling. 
 
 
For yderligere information kontakt: 
 
Adm. direktør Keld Thorsen på telefon +45 2242 0139 
Bestyrelsesformand Søren Stensdal på telefon +45 2810 0121 


