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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 og styring af 
komplette prepress-processer. 
 
Glunz & Jensen er en anerkendt leder inden for prepress-teknologi gennem mere end 40 år. 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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GLUNZ & JENSENS DATTERSELSKAB, GKS, STYRKER SERVICE-
AKTIVITETER MED KØB AF AKTIEANDEL I ENGELSKE LPS LTD.  
 
 
Glunz & Jensen Ltd. (UK) har i dag indgået aftale om erhvervelse af 40 % af aktiekapitalen i 
engelske Lithographic Processor Services Ltd. (LPS) for en kontant købssum på  
GBP 130.000. Overtagelsen af aktieposten finder sted pr. 1. september 2015 og i 
købsaftalen er inkluderet en option på køb af yderligere 40 % af aktiekapitalen om 3 år.  
 
LPS leverer prepress services til bl.a. Glunz & Jensens kunder i UK, og er specialister inden 
for installation og service af grafisk udstyr. Købet styrker de eksisterende after sales service-
aktiviteter, og er et led i datterselskabet Grafisk Kvik Service ApS’ (GKS) strategiske 
målsætning om at etablere sig som en førende leverandør af service- og supportydelser i 
Nordeuropa, UK og USA til både OEM-kunder og deres kunder i medie- og 
emballageindustrierne.  
 
LPS omsatte i 2014 for 2 mio.kr., og realiserede et EBITDA på 0,8 mio.kr. Ledelsen, der ejer 
de resterende 60 % af aktiekapitalen, fortsætter som daglig ledelse i selskabet. 
 
 
 
For yderligere information kontakt: 
 
Adm. direktør Keld Thorsen på telefon +45 2242 0139 
Bestyrelsesformand Søren Stensdal på telefon +45 2810 0121 
 
 


