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MEDDELELSE OM ÅRSRAPPORT FOR 2006/07

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2006/07 (1. juni 2006-
31. maj 2007).

RESUMÉ
• 2006/07 har været et udfordrende år for Glunz & Jensen. Som forventet har omsætningen

inden for det største produktområde, CtP-fremkaldere, været faldende, og udviklingen af de
to nye produktområder, iCtP og ”punch & bend”, har været vanskeligere end forudset.

• Flytningen af produktion til Slovakiet har været vellykket og har medført den forventede
reduktion i omkostningerne, men dog endnu ikke tilstrækkeligt til at sikre en tilfredsstillende
indtjening. Det skyldes blandt andet underskud fra iCtP og ”punch & bend”.

• Den samlede omsætning blev i 2006/07 på 449,8 mio.kr. mod 484,4 mio.kr. sidste år.
Faldet i omsætningen kan primært tilskrives en faldende omsætning af CtP-fremkaldere og
konventionelle fremkaldere. Faldet reduceres af stigende omsætning af ”Andet prepress-
udstyr”.

• Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) udgjorde et underskud på 3,2 mio.kr.
mod et overskud på 32,8 mio.kr. året før. Resultatet er på linie med de seneste
offentliggjorte forventninger (EBITA omkring 0 mio.kr. jf. fondsbørsmeddelelse af 29. marts
2007), men lavere end forventet ved begyndelsen af regnskabsåret. Resultatet er belastet
af underskud i de to nye produktområder iCtP og ”punch & bend” med godt 25 mio.kr.

• Årets resultat udgjorde 2,8 mio.kr. mod 8,2 mio.kr. i 2005/06. Årets resultat er positivt
påvirket af særlige poster som følge af beslutningen om afvikling af Glunz & Jensens
produktion i England. Disse poster har i 2006/07 udgjort en indtægt på 5,1 mio.kr.
(2005/06: en udgift på 17,9 mio.kr.).

• Pengestrømme fra driftsaktivitet, der er negative med 10,8 mio.kr., er belastet med
udbetalinger til særlige poster med 24,6 mio.kr. Korrigeret for særlige poster er
pengestrømme positive med 13,8 mio.kr. mod 28,5 mio.kr. sidste år.

• Den nettorentebærende gæld er øget med 3,6 mio.kr. til 68,1 mio.kr.

• Soliditeten er steget til 52% fra 48% ved udgangen af sidste regnskabsår.

• Bestyrelsen indstiller, at der ikke betales udbytte for regnskabsåret 2006/07 (2005/06: 2 kr.
pr. aktie a 20 kr.).



Side 2 af 2

• For iCtP er der i 2006/07 arbejdet på at etablere en stabil og omkostningseffektiv
forsyningskæde, og der gøres fortsat fremskridt på denne front. Markedsføringen forventes
derfor at kunne intensiveres i løbet af 2007/08.

• For Glunz & Jensen K&F i USA, der blev tilkøbt i januar 2006, ventes en mere aktiv
salgsindsats kombineret med en udvidelse af produktsortimentet at medføre vækst og en
forbedring af indtjeningen inden for ”punch & bend” i 2007/08.

• Opbygningen af de to områder forventes også i 2007/08 at påvirke indtjeningen negativt –
men i væsentlig mindre grad end i 2006/07.

• Glunz & Jensens forretningsmuligheder i Asien er stadig mere attraktive. Der forventes
derfor i løbet af 2007/08 oprettet et salgs- og servicekontor i Kina, som skal styrke
samarbejdet med kunder og samarbejdspartnere.

• I regnskabsåret 2007/08 forventes omsætningen at være på godt 400 mio.kr. Det
forventede fald i omsætningen i forhold til 2006/07 skyldes forventet lavere efterspørgsel af
CtP-fremkaldere og plateline-udstyr. EBITA forventes at udgøre 0-5 mio.kr., hvori fortsat
indgår underskud som følge af investering i de to nye produktområder iCtP og ”punch &
bend”. Årets resultat i 2007/08 forventes ikke påvirket af særlige poster (2006/07:
5,1 mio.kr.).

• Generalforsamling afholdes den 27. september 2007 kl. 15.00 i Ringsted Kongrescenter,
Nørretorv 22, 4100 Ringsted.

Årsrapporten 2006/07 er vedlagt i pdf-format.

Ringsted, den 30. august 2007

Peter Falkenham René Barington
Bestyrelsesformand Adm. direktør


