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MEDDELELSE OM ÅRSRAPPORT 2013/14
Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har på et bestyrelsesmøde i dag godkendt selskabets
årsrapport for 2013/14, der indstilles til godkendelse på selskabets generalforsamling
18. september 2014.


Glunz & Jensen opnåede i regnskabsåret 2013/14 en omsætning på 320,6 mio.kr.,
(regnskabsåret 2012/13: 376,6 mio.kr.), svarende til et fald på 15 %. Offsetomsætningen faldt med 36,1 mio.kr. (15 %) til 209,9 mio.kr., mens flexo-omsætningen
faldt med 23,2 mio.kr. (19 %) til 100,4 mio.kr. Omsætningen fra Selandia Park udgjorde
i 2013/14 10,3 mio.kr mod 7,0 mio.kr i 2012/13.



EBITDA-resultatet blev på 19,2 mio.kr. mod 44,9 mio.kr. året før. Faldet i EBITDA
skyldes ud over faldet i omsætningen generelt, at Glunz & Jensen primært i slutningen
af 2013/14 har afsat flere produkter med lavere indtjeningsbidrag indenfor såvel flexosom offset-området som følge af stærk konkurrence. Der er i løbet af 2013/14 foretaget
omkostningstilpasninger i flere funktionsområder med henblik på at imødegå faldet i
selskabets omsætning. Samlet har tilpasningerne medført ca. 4,0 mio.kr. alene til
planlagte fratrædelsesudgifter samt øgede omkostninger ved overflytning af produktion
og funktionsopgaver til samlefabrikken i Slovakiet.



Glunz & Jensen har to gange i regnskabsåret justeret forventningerne til omsætning og
indtjening. Forud for offentliggørelsen af regnskabet for de første tre kvartaler blev
forventningerne justeret fra en omsætning i niveauet 340-370 mio.kr. og et EBITDAresultat i niveauet 45-50 mio.kr. til en omsætning i niveauet 320-340 mio.kr. og et
EBITDA-resultat i niveauet 30-35 mio.kr. I juli måned 2014 blev disse forventninger
justeret til omsætning på 320,6 mio.kr. samt EBITDA-resultat på 19,2 mio.kr. Det
endelige regnskabsresultat for omsætning og EBITDA-indtjening er således i
overensstemmelse med de senest udmeldte forventninger.



Efter skat blev årets resultat et underskud på 5,8 mio.kr. mod et overskud på
22,2 mio.kr. i 2012/13. Årets resultat svarer til et resultat pr. aktie (EPS) på (3,5) kr.
baseret på udestående aktiekapital fratrukket beholdningen af egne aktier ultimo
regnskabsåret.

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 flexotrykindustri, 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.
Glunz & Jensen A/S er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
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Cash flow for driftsaktiviteterne udgjorde 10,4 mio.kr., mens cash flow for
investeringsaktiviteterne udgjorde (12,5) mio.kr., heraf udgjorde 6,0 mio.kr.
investeringer i tilkøbte aktiviteter.



Glunz & Jensen anvendte i regnskabsåret 13,3 mio.kr. til køb af egne aktier. I
december 2013 gennemførte selskabet en nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt
4.465.000 kr. fra 37.665.000 kr. til 33.200.000 kr. ved annullering af egne aktier.
Aktiekapitalen udgør herefter 1.660.000 aktier, og selskabets beholdning af egne aktier
udgør 47.233 stk. aktier.



Med overtagelse af Grafisk Kvik Service ApS (GKS) 1. september 2013 påbegyndte
selskabet udviklingen af aktiviteterne inden for after sales service. After sales serviceforretningen er et vigtigt element i Glunz & Jensens fremtidige forretningsplatform.



1. december 2013 overtog selskabet alle aktier i NES WORLDWIDE LTD. (Glunz &
Jensen Ltd.), der producerer offset-processorer og supplerer Glunz & Jensens øvrige
aktiviteter på dette produktområde.



I forbindelse med vores opdatering af den rullende treårige strategiplan har vi justeret
vores finansielle mål for 2014-17 strategiperioden, således at vi stræber efter en
EBITDA-margin på i gennemsnit 11-13 % mod tidligere en målsætning om 15 %.

Forventninger til fremtiden:
For 2014/15 forventes en omsætning i niveauet 330-350 mio.kr. og et operationelt EBITDA i
niveauet 30-35 mio.kr.
Der henvises til vedhæftede pdf-fil med komplet årsrapport for regnskabsåret 2013/14.

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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