
 
 
 

Kort om Glunz & Jensen 
Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til den globale prepress-industri og eksporterer 99 % af sine produkter. De vigtigste kunder er medievirksomheder (aviser, 
bøger og magasiner) og produktionsvirksomheder i emballageindustrien. 
 
Glunz & Jensen afsætter 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, Asahi, DuPont, Flint, Fuji, Heidelberg, Kodak og Mac Dermid. 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 opnået en ledende global position og en høj markedsandel, og produkterne er kendte for at sætte den teknologiske standard på verdensmarkedet. 
 
De største produktområder er pladefremkaldere til offset- og flexo-trykindustrien, iCtP-pladesettere og automation-udstyr (tidligere benævnt punch & bend-udstyr). Desuden sælger Glunz & Jensen også conveyor-
udstyr, stackere samt software til overvågning og styring af de samlede prepress-processer.  
 
Glunz & Jensen, der har hovedkontor i Danmark, har ca. 270 medarbejdere og har dattervirksomheder i Danmark, Slovakiet, USA, Italien og Frankrig samt salgs- og servicekontorer i Kina. 
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GLUNZ & JENSEN OPJUSTERER RESULTATFORVENTNINGEN FOR REGN-
SKABSÅRET 2011/12 TIL NIVEAUET 30-35 MIO.KR.  
 

I selskabsmeddelelse nr. 213 for 1. kvartal 2011/12 samt i årsberetning for regnskabsåret 2010/2011 indikerede vi et 

EBITA-resultat i området 22-26 mio.kr., eksklusiv avancen fra salget af vor bygning i Virginia. 

Vi har i 1. halvår af regnskabsåret 2011/12 haft en omsætning, der var højere end vores forventning, undtaget dog 

vores forretning for Automation-udstyr til avisbranchen. 

Ikke mindst vores to nye virksomheder, Degraf S.p.A. og KH-Microflex A/S, der er specialister indenfor flexo-løsninger 

til emballageindustrien, har vist en tilfredsstillende salgsudvikling. Vi har generelt set et lettere øget salg i 

Nordamerika mod et lidt svagere salg i Indien. Det har samlet set skabt et tilfredsstillende salg, og da dækningsgrader 

og faste omkostninger er som forventet, er vi nu i stand til at udmelde et forventet EBITA for hele regnskabsåret 

2011/12 i niveauet 30-35 mio.kr., eksklusiv avancen på salget af vor bygning i Virginia. ”Den globale afsætning og 

dermed risikospredningen sammen med vores nye flexo-division er den primære årsag til denne positive udvikling i 1. 

halvår”, siger CEO Keld Thorsen. 

Årsagen til det forholdsvis store spænd i forventet resultat er de nuværende økonomiske udsigter på 

verdensmarkedet samt det forhold, at verdens største udstilling indenfor grafisk udstyr, DRUPA, er i starten af maj 

2012. Her er erfaringen, at månederne op til udstillingen viser et tilbageholdende salg. 

Som beskrevet i vores årsberetning for regnskabsåret 2010/2011, ønsker vi en øget tilstedeværelse i Kina. Det kan her 

meddeles, at vi er i forhandling med en etableret mindre virksomhed i Kina inden for vores brancheområde. Denne 

forhandling ventes afsluttet i første halvår af 2012. 
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