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Kort om Glunz & Jensen 
Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien.  
 
Glunz & Jensens produkter og løsninger spænder over stort set alt det udstyr, der anvendes i prepress-processen på moderne trykkerier. Det største 
produktområde er pladefremkaldere, men Glunz & Jensen fokuserer også på en række andre produktområder – herunder iCtP-pladesettere, plateline-udstyr, 
punch & bend-udstyr, stackere samt software til overvågning og styring af de samlede prepress-processer. Glunz & Jensen har opnået en ledende position og 
en høj markedsandel inden for sine kerneområder, og produkterne er kendte for at sætte den teknologiske standard på verdensmarkedet.  
 
Glunz & Jensen sælger sine produkter via et omfattende net af distributører og forhandlere, ligesom en stor del af omsætningen finder sted via OEM-kunder 
(Original Equipment Manufacturers), der blandt andet omfatter Agfa, Fuji, Heidelberg og Kodak. Glunz & Jensen indgår i et tæt samarbejde med flere af OEM-
kunderne – et samarbejde som også omfatter udvikling af nye innovative løsninger til prepress-industrien. 
 
Glunz & Jensen har ca. 230 medarbejdere. 85 er beskæftiget i Danmark, mens de øvrige er ansat i dattervirksomhederne i Slovakiet og USA samt på 
salgskontoret i Kina. 
 
Glunz & Jensen A/S er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 
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BERETNING 
 

Generalforsamling den 30. september 2010 i Glunz & Jensen A/S 
 
Hovedpunkter for 2009/10 
Det er med tilfredshed, at vi i år kan præsentere et regnskab, som viser, at vi har fået godt greb om de 
udfordringer, vi står over for. Lav økonomisk vækst og faldende investeringer i den grafiske industri har de 
seneste år haft en tydelig effekt på efterspørgslen – især inden for fremkaldere, som er vores 
hovedforretningsområde. Udviklingen er yderligere forstærket af et generelt skifte mod alternative løsninger. 
Derfor har den fokuserede indsats at drive virksomheden Glunz & Jensen med, stået højt på dagsordenen i det 
forgangne år. Samtidig har vi gennem produktinnovation og en udbygget salgsorganisation intensiveret dialogen 
med kunderne, så vi i stadig højere grad kan være på forkant med deres udfordringer og behov. Sideløbende 
med dette har vi kunnet høste de første resultater af de gennemgribende effektiviseringer, som er gennemført, 
og vi kan derfor gå ud af året med en markant forbedret indtjening. 
 
Årets tiltag er baseret på en strategi, som skal bane vejen for, at vi i de kommende år kan udnytte de 
vækstmuligheder, som fortsat findes i den grafiske industri. Vi ønsker at drive den konsolidering, der sker i 
vores branche, og vi vil også aktivt opsøge og udnytte nye muligheder, hvor vi kan bringe vores kompetencer og 
salgsorganisation i spil på den rigtige måde. 
 
Resultatopgørelse 
Som nævnt har den faldende efterspørgsel også i år resulteret i en faldende omsætning. Samlet blev 
omsætningen på 258,7 mio.kr. mod 326,1 mio.kr. sidste år. Det svarer til et fald på godt 20%. Trods den 
faldende omsætning er det lykkedes at opnå et bruttoresultat næsten på niveau med sidste år, og resultatet af 
den primære drift – EBITA – er i år på 9 mio.kr. mod et underskud på 19,3 mio.kr. sidste år. Det svarer til en 
overskudsgrad på 3,5. Den udvikling er vi meget tilfredse med, og resultatet er et kontant udtryk for de 
omkostningsbesparelser og effektiviseringer, som er gennemført i koncernen. Da regnskabet i år ikke er 
påvirket af nedskrivninger, bliver resultat af primær drift også på 9 mio.kr. mod et negativt resultat på 45,1 
mio.kr. sidste år. Efter finansielle poster lander vi derfor med et resultat for året på 5,5 mio.kr.  
 
Balance 
Koncernens samlede aktiver udgjorde ved regnskabsårets udgang 204,4 mio.kr. Det er 14,1 mio.kr. mindre end 
ved udgangen af sidste år. Faldet er primært et resultat af en målrettet indsats for at reducere varelagre og 
tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.  
 
Koncernens egenkapital udgjorde 111,8 mio.kr. mod 103,5 mio.kr. pr. 31. maj 2009.  
 
Som det også fremgår af tallene, har vi som led i den målrettede indsats for at styrke koncernens økonomi 
omlagt en del af vores gæld fra kortfristede lån til langfristede Eurobondlån. Derudover har vi nedbragt den 
samlede nettorentebærende gæld, så vi i dag står med en egenkapitalandel på 55 %. Det er 7,6 procentpoint 
højere end ved årets begyndelse. 
 
Pengestrømme 
Pengestrømmene, som har været positive hele året fra driften, var 27,5 mio.kr. ved udgangen af året. Heri 
bidrager pengestrømme fra primær drift inden arbejdskapitalen med 17,5 mio.kr., ændring i driftskapital med 9 
mio.kr. og finansielle poster og skat med 1 mio.kr.  
 
Pengestrømme fra investeringsaktiviteterne var negativ med 11,1 mio.kr., hvorefter det frie cash flow udgjorde 
16,4 mio.kr. mod 23,4 mio.kr. sidste år. 
 
Kapitalstruktur 
God soliditet og et fornuftigt kapitalberedskab er vigtige elementer i den videre strategiske udvikling af Glunz & 
Jensen. Og det er bestyrelsens opfattelse, at vi i dag har nået et tilfredsstillende niveau på begge punkter. Det 
sikrer os den fornødne modstandskraft over for markedsmæssige udfordringer og uventede begivenheder og 
giver os fleksibiliteten til at kunne handle effektivt, når nye muligheder byder sig i markedet. Det har vi brug for, 



 
 

 
 
 
 
 

Selskabsmeddelelse nr. 197 / 30. september 2010  Side 3 af 6 

når vi skal realisere vores strategi over de kommende år.  
 
Markedsudvikling 
Som tidligere nævnt har den lave økonomiske vækst – især i de modne markeder i USA og Europa – betydet, at 
efterspørgslen på vores produkter er fortsat med at falde. Der bliver generelt foretaget færre investeringer i den 
grafiske industri, og kunderne søger naturligt efter nye, billigere og mere miljøvenlige teknologier. Vi forventer 
dog, at markederne vil stabilisere sig på et nyt og mere fornuftigt niveau i det kommende år. 
 
Mens de modne markeder således har ligget lidt underdrejet og med et ændret produktfokus, har vi til gengæld 
set en række nye muligheder i nye markeder i Asien og Latinamerika. Især Asien har hurtigt fundet tilbage på 
vækstsporet efter den økonomiske krise, og vi ser en generel tendens til, at industrien er i fuld gang med at 
opgradere til ny og mere avanceret teknologi. Det skaber nogle meget interessante markedsmuligheder for os, 
som vi allerede er i færd med at udnytte. 
 
Vi ser også en fortsat konsolidering inden for prepress-branchen, hvor de store virksomheder spænder over en 
bredere del af det udstyr, som indgår i prepress-processen. Vi har allerede i dag fokus på at kunne levere 
konkurrencedygtige integrerede systemer til vores kunder, og vi følger den fortsatte udvikling på denne front 
tæt. Mulighederne for Glunz & Jensen i den forbindelse er særdeles interessante, og vi ønsker at spille en aktiv 
rolle i branchens fortsatte udvikling.  
 
Strategiske initiativer i 2009/2010 
Markedsudviklingen og den ændrede efterspørgsel har naturligvis været udgangspunkt for vores 
produktudviklingsaktiviteter i året, og resultaterne har været særdeles positive.  
 
Vi har lanceret en ny tredje generation af vores iCtP-løsning – PlateWriter 3000, som henvender sig til mindre 
og mellemstore trykkerier, og produktet fik en ganske overvældende modtagelse på IPEX-messen i maj måned. 
Det samme gælder den nye, og særdeles konkurrencedygtige Gecko-fremkalder, der er en mere enkel og 
derfor også mere prismæssigt overkommelig udgave af vores traditionelle fremkaldere. Dette produkt blev 
introduceret i USA i september sidste år, og det har allerede nu åbnet døre til en række nye markeder i Asien, 
Indien og Sydamerika. På den kommende Graph Expo udstilling i Chicago lancerer vi den nye NewsWriter 
3000. 
 
I tråd med strategien har vi i det forløbne år intensiveret vores indsats for at sælge totalløsninger til vores 
kunder, hvor vi dækker hele viften af udstyr til prepress-processen med tilhørende software og service. Vi kan 
se, at det rammer en konkret efterspørgsel, og den mere tætte relation, som vi naturligt får til disse kunder, 
skaber værdi for både os og kunderne. 
 
På de interne linjer har vi også arbejdet intensivt på at fortsætte effektiviseringer og omkostningsbesparelse i 
både produktion og salgsorganisation. Vi har indført LEAN-processer i produktionen, og vi står i dag med to 
meget veldrevne og konkurrencedygtige produktionsenheder, der er godt rustet til de kommende års vækst. Vi 
har også foretaget en gennemgribende optimering af vores sourcing med fokus på at få høj kvalitet til 
markedets mest konkurrencedygtige priser. Det har bidraget til betydelige besparelser og styrker vores 
internationale konkurrenceevne yderligere. Ligeledes har vi færdiggjort implementeringen af vores ERP-system 
i både Europa og USA. Det har været et stort it-projekt for mange medarbejdere. Jeg vil gerne takke for, at vi er 
kommet rettidigt i mål med dette vigtige projekt.  
 
Endelig har vi haft stort strategisk fokus på vores salgsarbejde, som er intensiveret gennem en styrket og 
effektiviseret salgsorganisation med systematisk opfølgning på salgsmedarbejdernes individuelle resultater. Et 
særdeles kontant udkomme af denne indsats var den betydelige ordre, som vi indgik med Singapore Press 
Holding, der er et af verdens største avis- og magasintrykkerier. Ordren blev indgået i intensiv international 
konkurrence. Vi er allerede i gang med den første fase af levering og installation af de i alt 236 enheder med 
dertil hørende informationssystemer.  
 
Resultater og højdepunkter - Fremkaldere 
Som nævnt tidligere har efterspørgslen inden for vores største forretningsområde – fremkaldere – været under 
fortsat pres, og det satte naturligt sine spor på omsætningen, der faldt med samlet 25%. Efterspørgslen i især 
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Europa og USA bar præg af lave nye investeringer og et skifte mod billigere, miljøvenlige lav-kemi fremkaldere. 
 
Til gengæld oplevede vi positive resultater med den nye konkurrencedygtige Gecko-produktlinje, som jeg også 
nævnte før. Vi ser en række markedsmuligheder for sådanne ”low-end” produkter i de nye vækstmarkeder, og vi 
har bestemt positive forventninger til den fortsatte udvikling inden for dette segment, hvor vi i dag sidder på 
omkring en tredjedel af markedet.  
 
Selvom vores fremkalderforretning har været under kraftigt pres, ser vi bestemt et fortsat markedspotentiale og 
en række konsolideringsmuligheder. Vi har også en forventning om, at markederne vil blive mere stabile, end vi 
har oplevet de seneste år, og væksten i de nye markeder vil være en vigtig drivkraft i den fortsatte udvikling af 
denne forretning. 
 
 
Resultater og højdepunkter – Andet prepress-udstyr 
Mens vores fremkalderforretning har været udfordret af markedsvilkårene, har vores iCtP-forretning nydt godt af 
den teknologiske førerposition, vi besidder på dette produktsegment. Den hidtidige salgsindsats over for 
forhandlere i USA og Europa er i løbet af året blevet styrket og produkterne er nu effektivt integreret i vores 
globale distributionsnetværk med særligt fokus på Kina og Indien. Det har resulteret i flere OEM-aftaler og en 
stigende omsætning, og vi forventer at kunne udbygge denne del af forretningen yderligere i de kommende år.  
 
Punch & bend produkterne har oprindeligt taget udgangspunkt i det amerikanske marked – både produktions- 
og salgsmæssigt. I det forgangne år har vi imidlertid intensiveret salgsindsatsen uden for USA, særligt i 
Asien/Pacific. Selvom den samlede omsætning inden for punch & bend er faldet, har disse nye markeder vist en 
lovende udvikling, og den største del af omsætningen er således i år skabt uden for USA, hvor salgsarbejdet i 
høj grad har været fokuseret på at afsætte integrerede løsninger til kunderne. 
 
Udviklingen på markedet inden for plateline har også resulteret i en faldende omsætning, og samlet kommer vi 
ud af året med en lidt lavere omsætning inden for ”Andet prepress-udstyr” end sidste år.  
 
Resultater og højdepunkter – Forbrugsvarer – Reservedele 
I takt med det stigende salg af iCtP-produkter har vi oplevet en særdeles positiv udvikling i omsætningen af 
forbrugsvarer, der steg fra 6,9 mio.kr. til 10,8 mio.kr. Det er en meget tilfredsstillende udvikling. Salget af 
forbrugsvarer er en effektiv måde at fastholde relationen til kunderne på, og vi forventer at forretningsområdet vil 
udvikle sig positivt – også i de kommende år. 
 
Omsætningen af reservedele blev lidt lavere end sidste år, men det er lykkedes at holde et tilfredsstillende 
aktivitetsniveau i det ellers faldende marked. Reservedele udgør knapt 30 % af koncernens samlede omsætning 
og er således fortsat et vigtigt forretningsområde, som vi ønsker at fastholde vores position på. 
 
Værdiskabelse 
Vi ved, at alle er opmærksomme på, at Glunz & Jensen har haft en mere positiv udvikling på fondsbørsen i år, 
end vi oplevede sidste år. Aktien er steget med ca. 50 %, og sammenlignet med udviklingen i det samlede 
smallcap-segment, så har investorerne behandlet os ganske pænt. Vi vil fortsætte den fokus på værdistigning, 
og jeg er overbevist om, at vores strategiske initiativer kan bidrage til denne udvikling i takt med, at vi skaber 
resultaterne.  
 
I tråd med Glunz & Jensens overordnede ønske om at skabe værdi til sine aktionærer og for at bevare en 
fleksibel kapitalstruktur foreslår bestyrelsen derfor også i dag, at selskabets beholdning af egne aktier 
nedskrives til nul. Vi ser aktietilbagekøb som en god mulighed for at tilgodese vores aktionærer og bevare en 
fleksibel kapitalstruktur, og vi vil også gerne have muligheden i de kommende år for at opkøbe aktier, når vi har 
ressourcerne til det. Bemyndigelsen til dette beder vi også aktionærerne om i dag. 
 
Af samme grund foreslår bestyrelsen i dag, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2009/2010, men at 
overskuddet henlægges til reserverne.  
 
Bestyrelsens arbejde og honorar 
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Bestyrelsesarbejdet, som fungerer godt og konstruktivt, har i år bestået af otte bestyrelsesmøder og der er 
endvidere gennemført et halvdags strategiseminar, hvor vi drøftede den strategi og de målsætninger, vi sigter 
efter. 
 
I tråd med god corporate governance har vi også overvejet behovet for at etablere revisionskomite og andre 
relevante udvalg under bestyrelsen. Vores bestyrelse er lille og særdeles effektivt arbejdende, og vi har i dag en 
sammensætning, som imødekommer de krav, man kan stille til vores kompetencer. Det gælder såvel revisions- 
og regnskabsmæssig erfaring som brede forretnings- og ledelsesmæssige kompetencer. Derfor har vi i 
bestyrelsen valgt, at de opgaver, som normalt ville påhvile et revisionsudvalg, på tilfredsstillende vis kan løftes 
af den samlede bestyrelse i fællesskab. Vi har endvidere besluttet, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov 
for etablering af andre udvalg under bestyrelsen. Men vi vil naturligvis tage denne beslutning op til 
genovervejelse, hvis der måtte blive behov for det. 
 
Bestyrelsen har i årets løb haft en række emner på dagsordenen: Vi har som sagt fokuseret på Glunz & 
Jensens drift, forretningsudvikling og behandlet de gennemførte omkostningsbesparelser. Og som led i de 
strategiske overvejelser har vi drøftet opkøb og andre strategiske vækstmuligheder. Vi har vurderet behovet for 
investeringer, og selskabets risikoforhold, systemer og praksis for den løbende risikostyring har været centrale 
emner på møderne. 
 
Ledelseshonorering har også været på dagsordenen. Glunz & Jensen har tidligere opereret med et 
aktieoptionsprogram for koncernens ledende medarbejdere. Det valgte bestyrelsen at sætte på hold sidste år – 
og den beslutning holder vi fast i indtil videre. I stedet har vi etableret et bonusprogram, som er koblet op på 
både virksomhedens resultater og den enkelte leders opfyldelse af konkrete mål. Endvidere stiller bestyrelsen i 
dag forslag om, at selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning ændres. Der er tale om en 
mindre ændring, hvorved der gives mulighed for at bruge aktier som led i incitamentsaflønning.  
 
Baggrunden for ændringen er et ønske i bestyrelsen om at kunne tilbyde administrerende direktør Keld Thorsen 
en mulighed for at erhverve aktier i selskabet og dermed skærpe det økonomiske incitament til værdiforøgelse 
og sikre langsigtet værdiskabelse for aktionærerne.  
 
Såfremt generalforsamlingen vedtager bestyrelsens forslag, vil Keld Thorsen blive tilbudt at købe aktier til 
favørkurs svarende til markedskursen fratrukket 10 procent. I modsætning til de aktieoptionsordninger, som 
selskabet tidligere har benyttet, hvor medarbejderne ikke skulle betale for at få tildelt optioner, skal Keld 
Thorsen investere i selskabet upfront. De aktier, Keld Thorsen køber, vil blive båndlagt i tre år.  
 
Fra bestyrelsens side ser vi positivt på, at Keld Thorsen ønsker at foretage en langsigtet investering for private 
midler i selskabet.  
 
Bestyrelsen er udelukkende aflønnet med faste honorarer, og disse skal godkendes af generalforsamlingen 
som en del af årsrapporten. Vi foreslår, at bestyrelsens honorar er uændret og fastsættes således for det nye 
regnskabsår, at bestyrelsesformanden får 350.000 kr., næstformanden får 250.000 kr. og de øvrige menige 
medlemmer får 150.000 kr. 
 
Opdatering af strategi 
Til slut vil vi vende blikket lidt fremad og fortælle lidt mere konkret om den opdaterede strategi, som er resultatet 
af en meget grundig og detaljeret proces, hvor vi har analyseret markedsmuligheder, og vores styrker og 
svagheder er identificeret og vurderet.  
 
Først og fremmest vil vi gerne slå fast, at vi ser et interessant og realiserbart potentiale for Glunz & Jensen – 
både inden for vores eksisterende forretningsområder og i relaterede produktkategorier inden for den grafiske 
industri. Vi ønsker i de kommende år at udnytte dette potentiale ved at styrke vores markedsposition og aktivt 
drive den konsolidering, som aktuelt finder sted i prepress-branchen. Det skal ske gennem organisk vækst – 
især i de nye markeder – men så sandelig også gennem opkøb, når vi identificerer muligheder, som kan tilføre 
værdi til den eksisterende forretning. Markedslederskabet skal også sikres gennem fortsatte effektiviseringer af 
vores produktion og supply chain, så vi til stadighed kan tilbyde de rigtige produkter til konkurrencedygtige 
priser. 
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Produktudvikling er et andet centralt ben i strategien: Vi skal fortsætte med at udvikle målrettede og 
konkurrencedygtige fremkaldere, der henvender sig til et bredere kundesegment, end vi traditionelt har 
adresseret. Inden for iCtP skal vi udnytte den teknologiske førerposition, vi aktuelt besidder, til at nå endnu 
videre ud med vores produkter, og vækstmulighederne findes på alle Glunz & Jensens markeder. Derudover 
skal vi fortsat styrke forretningsgrundlaget og ikke mindst relationerne til vores kunder gennem en yderligere 
raffinering og udvidelse af vores integrerede løsninger. Vi kan allerede nu se, at vi vinder markedsandele med 
denne tilgang til markedet. 
 
Vi skal også sikre, at vores produkter kommer ud over rampen, og derfor skal vores salgsarbejde yderligere 
intensiveres og relationerne til vores kunder systematisk udvikles og styrkes. Vi har allerede i år arbejdet på at 
effektivisere vores salgsarbejde med klare mål – og vi vil i de kommende år arbejde målrettet videre ad det 
spor. Vi kan se, at vores forbrugsvarer er et hastigt voksende forretningsområde, og vi skal i de kommende år 
drive denne vækst yderligere gennem fortsat udvikling af produktporteføljen og systematisk markedsføring. 
 
Vi ser således en række attraktive muligheder for at styrke den fortsatte værdiskabelse i Glunz & Jensen. Et 
særligt punkt i den forbindelse er også udnyttelsen af de ledige bygninger, vi har her i Ringsted. Bygningerne 
rummer i sig selv en betydelig værdi, og vi har med udviklingsprojektet ”Selandia Park” skabt grundlag for, at vi 
kan få løbende lejeindtægter, som kan bidrage positivt til både indtjening og pengestrømme.  
 
Glædeligt er det, at vi kan informere om, at vi har indgået en 10 årig lejeaftale med Privathospitalet Valdemar 
med indflytning den 1. april 2011. Aftalen er betinget af, at der ikke kommer væsentlige indsigelser fra høringen 
vedr. lokalplansændringen.  
 
Projektet har også til formål at skabe et dynamisk erhvervsmiljø, gerne med fokus på sundhed og medico, 
omkring koncernens hovedkontor, og vi har særdeles positive forventninger til projektet. 
 
Forventninger til 2010/2011 
Vi forventer, at omsætningen af fremkaldere vil være svagt faldende. Vi ser ikke væsentlige tegn på, at den lave 
markedsvækst skulle ændre sig, og bevægelsen over mod mere moderne teknologier forventes også at 
fortsætte i det nye år. 
 
Til gengæld forventer vi, at omsætningen inden for ”Andet prepress-udstyr” vil stige. Væksten vil primært være 
drevet af en fortsat positiv udvikling inden for iCtP-produkterne, men også punch & bend forventes at stige 
svagt. Plateline-udstyret ventes dog at falde yderligere i det kommende år. 
 
Samlet forventer vi derfor en lidt faldende omsætning i forhold til 2009/2010. 
 
På EBITA-niveau forventer vi at kunne realisere et resultat på niveau med sidste år. Forventningerne er baseret 
på en lavere omsætning, men med en positiv effekt fra fortsatte effektiviseringer. Vi forventer også, at EBITA 
inden for iCtP og punch & bend vil bidrage positivt til resultaterne, ligesom begyndende lejeindtægter vil få 
positiv indflydelse på udviklingen.  
 
Samlet forventer vi derfor et resultat på niveau med 2009/2010. 
 
 
Afslutning 
Til sidst vil jeg gerne takke medarbejderne i Glunz & Jensen for det overordentlig store engagement og den 
indsats, der er ydet i årets løb. De er den primære årsag til de resultater, vi har skabt i år. Tak til mine kolleger i 
bestyrelsen og vores rådgivere. Jeg vil også gerne takke vores aktionærer for jeres interesse og tillid. Glunz & 
Jensen vil i det kommende år fortsat arbejde intensivt på at skabe positive resultater.  
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