
 
 
 
 

Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S 

 

Selskabsmeddelelse nr. 381  
19. maj 2017 
  

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 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 kunder. 
Samtidig vil vi styrke vores indtjeningskraft gennem optimering af priser, produktion, logistik og kapacitetsudnyttelse.  
 
Glunz & Jensen HOLDING A/S er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.  
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SALG AF AKTIER TIL BESTYRELSEN OG LEDENDE 
MEDARBEJDERE I FORBINDELSE MED SELSKABETS WARRANT 
PROGRAM 

 

Bestyrelsen i Glunz & Jensen Holding A/S kan på baggrund af bemyndigelsen i selskabets 
vedtægter § 2 meddele, at der nu er tildelt i alt 185.820 stk. warrants til bestyrelsen og 
ledende medarbejdere.  
 
Ovenstående tildeling var betinget af køb af selskabets beholdning af egne aktier, som primo 
maj udgjorde 47.233 stk. aktier og som dags dato udgør 0 stk. aktier. Salgssummen blev 
beregnet på den pågældende dags slut kurs og den gennemsnitlige salgspris pr. aktie udgør 
42,41 kr. Selskabets likviditet er dermed styrket med 2,0 millioner kr. 
 
Hver warrant giver ret til tegning af 1 aktie á nominelt kr. 20 i Glunz & Jensen Holding A/S og 
er tildelt vederlagsfrit. Udnyttelseskursen for hver af de tildelte warrants er fastsat til kr. 41,53, 
som er 3 dages gennemsnitlig aktiekurs regnet fra offentliggørelsen af selskabets 3. kvartals 
selskabsmeddelelse. 
 
På baggrund af en udnyttelseskurs på kr. 41,53 og ved anvendelse af Black-Scholes formlen, 
kan værdien af hver warrant beregnes til kr. 7,90. 
 
Warrants kan udnyttes fra 1. februar 2021.  
 
 
 
 
For yderligere information kontakt: 
 
CEO René Normann Christensen på telefon +45 2423 4677 
Bestyrelsesformand Carsten Knudsen på telefon +45 2146 4236  
 
 


