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SAMMENLÆGNING AF AKTIEKLASSER

Bestyrelsen i Glunz & Jensen har på sit bestyrelsesmøde i dag truffet beslutning om at stille
forslag om, at opdelingen af selskabets aktiekapital i A- og B-aktier ophæves. Efter
sammenlægningen af aktieklasserne vil ingen af selskabets aktier have særlige rettigheder.

Glunz & Jensen Fonden, der ejer alle A-aktier, har over for Glunz & Jensen tilkendegivet, at
Fonden vil stemme for et sådant forslag fra Glunz & Jensens bestyrelse. Civilstyrelsen har
tiltrådt, at Glunz & Jensen Fonden kan stemme for et forslag om sammenlægning af
aktieklasserne. Civilstyrelsen har endvidere bekræftet, at fondens vedtægter giver mulighed
for, at Glunz & Jensen Fonden kan afhænde sine aktier i Glunz & Jensen.

Glunz & Jensens bestyrelse og Glunz & Jensen Fonden vurderer, at den teknologiske
udvikling inden for offset prepress – herunder den forventede gradvise overgang til procesfri
teknologi, der ikke kræver fremkaldelse – betyder, at selskabets strategi om investering uden
for kerneområdet for fremkalderudstyr skal fortsættes. Det vurderes i denne sammenhæng, at
sammenlægningen af aktieklasserne vil stille selskabet bedre i forbindelse med eventuel
tiltrækning af ny kapital eller indgåelse af alliancer, der måtte findes relevante i
gennemførelsen af Glunz & Jensens strategi. Der er dog ingen aktuelle planer om sådanne
tiltag.

Sammenlægningen vurderes ikke at have skattemæssige konsekvenser for B-aktionærerne.
Glunz & Jensen har anmodet om et ligningsmæssigt bindende svar fra Skat.

Bestyrelsen vil snarest muligt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og fremsætte
forslag om sammenlægning af aktieklasserne og de ændringer af vedtægterne, der er en
nødvendig konsekvens af sammenlægningen.

Glunz & Jensen har siden 1986 haft to aktieklasser, A- og B-aktier, som giver henholdsvis 10
stemmer og 1 stemme for hver aktie a 20 kr. Stemmerne tilknyttet A-aktierne udgør 60% af de
samlede stemmer. B-aktierne blev noteret på Københavns Fondsbørs i 1990.

Hver hidtidig A-aktie a 20 kr. vil efter den planlagte sammenlægning af aktieklasserne give én
stemme. De hidtidige A-aktier vil efter sammenlægningen blive optaget til handel på
Københavns Fondsbørs på samme vilkår og med samme rettigheder som de eksisterende B-
aktier.
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Nuværende fordeling af aktiekapital og stemmerettigheder

Aktiekapital, DKK Stemmer, antal Stemmer, %
A-aktier 6.080.000 3.040.000 60
B-aktier 40.420.000 2.021.000 40
Total 46.500.000 5.061.000 100

Aktiekapital og stemmerettigheder efter sammenlægning af aktieklasser

Aktiekapital, DKK Stemmer, antal Stemmer, %
Nye aktier 46.500.000 2.325.000 100

Optagelse til notering forventes gennemført i løbet af 1. halvår 2007.

Ringsted, den 25. januar 2007

Peter Falkenham René Barington
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