
Side 1 af 2

Glunz & Jensen A/S � Haslevvej 13
DK-4100 Ringsted � Danmark
Tel.: +45 5768 8181 � Fax: +45 5768 8340
E-mail: gjhq@glunz-jensen.com
www.glunz-jensen.com
Bank: Nordea Bank Danmark A/S, Denmark
CVR-nr.10239680

Til Københavns Fondsbørs via Stockwise

Fondsbørsmeddelelse nr. 120
Kontaktperson: René Barington
Tlf. +45 5768 8181
Mobil +45 4050 0405

GLUNZ & JENSEN A/S KØBER K&F INTERNATIONAL INC.

Glunz & Jensen A/S har i dag indgået aftale om køb af samtlige aktier i virksomheden K&F 
International Inc., Indiana, USA (K&F). Sælger er selskabets grundlægger Alex Kocsis og 
dennes familie. Prisen for selskabet svarer til en enterprise value på 2,9 mio. USD. Den 
endelige pris for aktierne fastsættes på baggrund af en opgørelse af den nettorentebærende 
gæld i K&F pr. dags dato.

Det er en del af Glunz & Jensens strategi at søge at etablere nye aktiviteter og 
forretningsområder, som kan supplere og skabe synergi i forhold til selskabets 
kerneforretning. K&F’s hovedprodukt er automatisk ’punch og bend’-udstyr, der primært 
anvendes i avistrykkerier til behandling af trykplader, inden disse monteres på trykpressen. 
'Punch og bend'-udstyr anvendes typisk i forlængelse af en CtP-pladefremkalder og er 
således det næste led i prepress-kæden efter Glunz & Jensens hovedprodukt. Der er derfor et 
stort sammenfald imellem K&F’s kunder og Glunz & Jensens slutbrugere. 'Punch og bend'-
processen er en forudsætning for anvendelse af trykplader og forventes derfor at være relativt 
ufølsom i relation til den teknologiske udvikling i retning af procesløs pladeteknologi. Med 
købet udvider Glunz & Jensen sit produktsortiment til at dække flere led i prepress-kæden, og 
det forventes, at selskabet vil styrke sin position og fremstå som en endnu mere attraktiv 
leverandør til den grafiske branche – herunder især avistrykkerierne. De nordamerikanske 
avistrykkerier er midt i processen med konvertering til CtP-teknologien, og med købet af K&F 
vil Glunz & Jensen kunne tilbyde denne kundegruppe bredere løsninger.

Glunz & Jensen vil kunne tilføre K&F en række supplerende kompetencer inden for blandt 
andet optimering af produktion og logistik. Samtidig forventes K&F's produkter at kunne 
markedsføres mere aktivt. K&F har hidtil primært fokuseret på det amerikanske marked, men 
via Glunz & Jensens relationer til en lang række store OEM-kunder forventes K&F's produkter 
at kunne markedsføres mere effektivt i USA, ligesom der vurderes at være basis for at 
opbygge en god position i Europa.

K&F blev grundlagt af Alex Kocsis i 1970 og har gennem de forløbne 35 år leveret en bred 
vifte af prepress-produkter til den grafiske industri. K&F har godt 70 medarbejdere og omsatte 
i det seneste regnskabsår (1. oktober 2004 - 30. september 2005) for 8,7 mio. USD med et 
resultat tæt på nul. Efter 35 års arbejde i virksomheden har Alex Kocsis besluttet sig for at gå 
på pension, og Glunz & Jensens overtagelse af selskabet sker derfor som led i et 
generationsskifte.
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K&F vil indgå i Glunz & Jensen med virkning fra dags dato og ændrer derfor navn til ”Glunz & 
Jensen K&F, Inc.”. 

Købet af K&F forventes at øge selskabets balancesum med ca. 25 mio.kr. og den 
nettorentebærende gæld med ca. 20 mio.kr. samt at reducere soliditeten til ca. 50%.
Selskabets kapitalstruktur og forventet cash flow vurderes fortsat at være tilstrækkelig solide
til, at eventuelle yderligere udvidelser af selskabets aktiviteter kan gennemføres.

Som følge af akkvisitionen justeres forventningen til omsætningen i regnskabsåret 2005/06. I 
regnskabsåret 2005/06 forventes K&F at bidrage med en omsætning på 20-25 mio.kr., og den 
samlede omsætning i 2005/06 forventes herefter at udgøre ca. 475 mio.kr. mod tidligere 
forventet ca. 450 mio.kr. (jf. delårsrapport for 2. kvartal og 1. halvår af regnskabsåret 2005/06
udsendt tidligere i dag). K&F forventes ikke at bidrage til EBITA i 2005/06, hvorfor EBITA
fortsat forventes at udgøre i størrelsesordenen 25-30 mio.kr. Herudover vil årets resultat som 
tidligere meddelt, blive påvirket negativt af særlige poster med ca. 25 mio.kr. som følge af 
beslutningen om at afvikle produktion i Thetford, England. I årene fremover forventes K&F at 
bidrage til såvel vækst i omsætning som indtjening i Glunz & Jensen.

Der afholdes investorpræsentation fredag den 27. januar 2006 kl. 9.00 på Københavns 
Fondsbørs. Præsentationen vil efterfølgende blive publiceret på selskabets hjemmeside 
www.glunz-jensen.com.
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