
 
 
 

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.  
 
Det største produktområde er fremkaldere, men Glunz & Jensen fokuserer også på en række andre produktområder – herunder udstyr til flexo-trykindustrien, 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, 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 ca. 270 medarbejdere. 75 er beskæftiget i Danmark, mens de øvrige er ansat i dattervirksomhederne i Danmark, Slovakiet, USA, Italien og Frankrig samt på salgskontorer i Kina. 

GLUNZ & JENSEN A/S 
Haslevvej 13, DK-4100 Ringsted 
Tel: +45 5768 8181, CVR-nr. 10239680 
www.glunz-jensen.com  

OPDATERING VEDR. OVERVEJELSER OM ETABLERING AF PRODUKTION I KINA  

 

Glunz & Jensen skal hermed meddele, at den underskrevne hensigtserklæring med en asiatisk producent af 
offset-processorer, jf. selskabsmeddelelse nr. 230 af 5. marts 2012, ikke vil føre til endelig kontrakt. 
Baggrunden herfor er, at Glunz & Jensen ikke kunne opnå en købsaftale, som ville sikre selskabet mod en 
række latente juridiske krav. 

Ledelsen fortsætter arbejdet med at afdække mulighederne for, at Glunz & Jensen kan etablere 
egenproduktion på det kinesiske marked. 

Indholdet af denne meddelelse vil ikke påvirke tidligere udmeldinger for resultatforventningen i 
indeværende regnskabsår. 

 

 

For yderligere information kontakt: 

Adm. direktør Keld Thorsen på telefon +45 2242 0139 
Bestyrelsesformand Søren Stensdal på telefon +45 2810 0121 

 

Selskabsmeddelelse nr. 235 

13. april 2012 


