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FORLØB AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 27. SEPTEMBER 2007

Glunz & Jensen har i dag afholdt ordinær generalforsamling. Aktionærerne tog formandens
beretning til efterretning, årsrapporten for 2006/07 blev godkendt, og decharge blev meddelt til
direktion og bestyrelse.

Bestyrelsens forslag om ikke at udbetale udbytte blev godkendt.

Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var på valg og blev genvalgt med
undtagelse af Per Møller, som forud for generalforsamlingen havde meddelt, at han ikke
ønskede at genopstille. Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at Henning Skovlund
blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem, hvilket blev godkendt. Bestyrelsen består herefter af
Peter Falkenham, William Schulin-Zeuthen, Ulrik Gammelgaard, Henning Skovlund samt de to
medarbejdervalgte medlemmer Steen Andreasen og Klaus Øhrgaard.

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne blev vedtaget. De væsentligste ændringer
bestod i:

− Ændring af indkaldelsesmåde for generalforsamlinger,
− indførelse af mulighed for elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærer-

ne,
− ophævelse af krav om, at minimum ½ af aktiekapitalen skal være repræsenteret for at

vedtage vedtægtsændringer samt
− bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte.

Da halvdelen af kapitalen ikke var repræsenteret, var generalforsamlingen ikke
beslutningsdygtig, hvorfor endelig vedtagelse af forslagene til vedtægtsændringer forventes at
ville ske ved en ekstraordinær generalforsamling, der vil blive indkaldt snarest.

Bestyrelsens forslag til retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen blev godkendt, og
bestemmelse herom optages derfor i vedtægterne.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at erhverve egne aktier indtil 10% af
selskabets aktiekapital.

KPMG C.Jespersen blev genvalgt som selskabets revisor.
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Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, og Peter Falkenham
blev valgt som bestyrelsesformand.

Formandens beretning på generalforsamlingen blev offentliggjort umiddelbart før
generalforsamlingens begyndelse og kan findes på Glunz & Jensens website
www.glunz-jensen.com.

Ringsted, den 27. september 2007

Peter Falkenham René Barington
Bestyrelsesformand Adm. direktør


