
 
 
 

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  

FINANSTILSYNET ANKLAGER GLUNZ & JENSEN FOR SEN BØRSINFORMATION 

 

Finanstilsynet har dags dato meddelt Glunz & Jensen A/S, at tilsynet har politianmeldt selskabet for at have 

udeladt at offentliggøre en selskabsmeddelelse om intern viden hurtigst muligt. Finanstilsynet vurderer, at 

offentliggørelsen burde være foretaget 1 børsdag tidligere. 

Sagen vedrører en kontraktuel fortrolig aftale, som Glunz & Jensen indgik i januar 2010. Det er 

Finanstilsynets vurdering, at selskabet ikke har overholdt forpligtelsen efter § 27, stk. 1 i lov om 

værdipapirhandel m.v., til hurtigst muligt at offentliggøre den interne viden. (Vedr. Finanstilsynets officielle 

meddelelse om denne sag henvises til tilsynets hjemmeside). 

Glunz & Jensen er af den opfattelse, at selskabet har handlet rettidigt i forbindelse med offentliggørelse af 

den pågældende aftale efter dens endelige indgåelse, men beklager naturligvis sagens opståen. Selskabet 

og dets ledelse vil stå til fuld rådighed i et samarbejde med myndighederne omkring sagens afslutning. 

På den baggrund forventer selskabets bestyrelse, at sagen kan afsluttes hurtigst muligt og vil på dette 

tidspunkt informere om resultatet.   

 

For yderligere information kontakt: 

Bestyrelsesformand Søren Stensdal på telefon +45 2810 0121 
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