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Kort om Glunz & Jensen 

Glunz & Jensen er verdens førende leverandør af innovative, højkvalitets-løsninger til den globale prepress-industri, hvor vi udvikler, producerer, sælger og servicerer 
processorer til offset- og flexo-trykindustri. Vi tilbyder også eksponerings-, tørre- og belysningsenheder, montageborde, pladestackere og software til overvågning samt 
styring af komplette prepress-processer. 
 
Glunz & Jensen er en anerkendt leder inden for prepress-teknologi igennem mere end 40 år. Vi har langvarige relationer med prominente OEM-kunder, herunder Agfa, 
Asahi, DuPont, Flint, Fuji, Heidelberg, Kodak og MacDermid, som er verdens største leverandører af tryklinjer. Vi markedsfører vores produkter gennem et omfattende og 
verdensomspændende netværk af distributører og forhandlere, og koncernen beskæftiger ca. 230 medarbejdere fordelt på datterselskaber og produktionsfaciliteter i 
Danmark, Slovakiet, USA, Italien, England og Kina. 
 
Vores mål er at være den mest innovative udbyder af hardware og services på vores produktområder, og herigennem udvide vores markedsandele hos de globale OEM-
kunder. Samtidig vil vi styrke vores indtjeningskraft gennem optimering af priser, produktion, logistik og kapacitetsudnyttelse..  
 
Glunz & Jensen A/S er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 

GLUNZ & JENSEN A/S 
Selandia Park 1, DK-4100 Ringsted 
Tel: +45 5768 8181, CVR-nr. 10239680 
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MEDDELELSE OM ÅRSRAPPORT 2015/16 

 
Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har på et bestyrelsesmøde i dag godkendt selskabets 
årsrapport for 2015/16, der indstilles til godkendelse på selskabets generalforsamling  
22. september 2016. Regnskabet har følgende hovedpunkter: 
 
 Koncernen realiserede i regnskabsåret 2015/16 på linje med de senest udmeldte 

forventninger en omsætning på 293,2 mio.kr. (2014/15: 311,8 mio.kr.). 
 Bruttoresultatet udgjorde 54,4 mio. kr., svarende til en bruttomarginal på 18,6 % (2014/15: 

21,4 %). Bruttoresultatet påvirkes positivt af effektiviseringer og prisstigninger, men udhules 
af omsætningstilbagegang, intensiveret konkurrence og et ændret salgsmix i offset. 

 EBITDA faldt til 10,2 mio.kr., svarende til en EBITDA-marginal på 3,5 % (2014/15: 6,5 %).  
 Efter skat realiseres et underskud på 12,2 mio.kr. (2014/15: -2,7 mio.kr.). Årets resultat svarer 

til et resultat pr. aktie (EPS) på -7,6 kr. 
 Pengestrømme fra driftsaktiviteterne udgjorde 10,5 mio.kr. (2014/15: 19,7 mio.kr.). 

 

For regnskabsåret 2016/17 forventes koncernens omsætning fastholdt på niveau med 
omsætningen i det forgangne regnskabsår, mens driftsresultatet (EBITDA) som følge af den i 
gangværende turnaround forventes at udgøre minimum 15 mio. kr. 
 

Der henvises til vedhæftede pdf-fil med komplet årsrapport for regnskabsåret 2015/16. 

 
For yderligere information kontakt: 
 
Adm. direktør Keld Thorsen på telefon +45 2242 0139 
Bestyrelsesformand Carsten Knudsen på telefon +45 2146 4236 


