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Kort om Glunz & Jensen 

Glunz & Jensen er verdens førende leverandør af innovative løsninger til den globale prepress-industri. Vores vigtigste produktområder er processorer til offset- og flexo-
trykindustri, iCtP pladesættere og automationsudstyr. Vi tilbyder også eksponerings-, tørre- og belysningsenheder, montageborde, transportbånd, pladestackere og 
software til overvågning og styring af komplette prepress-processer. 
 
Som en anerkendt leder inden for prepress-teknologi gennem næsten 40 år, har Glunz & Jensen udvidet sine kompetencer gennem erhvervelse af Degraf og Microflex. Vi 
har langvarige relationer med prominente OEM-kunder, herunder Agfa, Asahi, DuPont, Flint, Fuji, Heidelberg, Kodak og MacDermid. Vi markedsfører vores produkter 
gennem et omfattende og verdensomspændende netværk af distributører og forhandlere. 
 
Med hovedkvarter i Danmark har Glunz & Jensen i alt cirka 260 medarbejdere i datterselskaber og produktionsfaciliteter i Danmark, Slovakiet, USA, Italien, Frankrig og 
Kina. Vores globale tilstedeværelse indenfor salg, service og support omfatter også lokalt ansatte i Kina og Sydamerika. 
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GLUNZ & JENSEN KØBER EGNE AKTIER 

 

Med henvisning til værdipapirhandelslovens § 28 og § 29 meddeles det, at Glunz & Jensen 
A/S har erhvervet egne aktier, således at selskabet nu besidder 296.079 stk. egne aktier a 
nominelt 20 kr., svarende til 14,1 % af aktiekapitalen mod tidligere 209.250 stk. egne aktier, 
svarende til 10 % af aktiekapitalen, som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 241 (årsrapporten 
2011/12). Dermed er beholdningen af egne aktier øget med 86.829 stk. egne aktier. 
 
 
Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 244, blev det på Glunz & Jensens ordinære 
generalforsamling den 27. september 2012 besluttet at nedsætte aktiekapitalen med 209.250 
stk. aktier. Kapitalnedsættelsen vil blive anmeldt til Erhvervsstyrelsen og i praksis træde i 
kraft, når den 4 uger lange indsigelsesfrist er udløbet. Herefter vil aktiekapitalen være 
37.665.000 kr. svarende til 1.883.250 stk. aktier og beholdningen af egne aktier vil være 
86.829 stk.  
 
 

 

For yderligere information kontakt: 

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


