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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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GLOBAL STRATEGISK ALLIANCE MED NELA GMBH, DER 
OVERTAGER PUNCH/BEND-AKTIVITETER 

 

Glunz & Jensen har dags dato indgået en global strategisk alliance med den tyske 

virksomhed NELA GmbH, der er verdens største producent og leverandør af registrering og 

offset pladeautomatisering til avis og magasin produktion indenfor den grafiske industri.  

 

Aftalen indebærer, at de to selskaber fremover vil samarbejde om grafiske ”avisløsninger” 

worldwide. NELA markedsfører fremover udelukkende Glunz & Jensens processorer til avis- 

og magasin-sektoren samt til store kommercielle trykkerier. Tilsammen har de to selskaber i 

forvejen mere end 3.000 in-line systemer installeret worldwide. 

 

I forbindelse med aftalen frasælger Glunz & Jensens amerikanske datterselskab aktiviteterne 

inden for Punch/Bend til NELA. Salgsprisen udgør USD 625.000 svarende til den bogførte 

værdi af det overtagne varelager plus en mindre goodwill. 

 

Glunz & Jensens årlige omsætning inden for Punch/Bend har udgjort ca. 15 mio.kr. med et 

isoleret EBITA-resultat på ca. 0 mio.kr. 

 

Glunz & Jensen vil fortsat drive selskabets regionale salgs- og serviceaktiviteter inden for de 

primære forretningsområder; offset-processorer, iCtP samt flexo-udstyr til emballage-

industrien fra det amerikanske hovedkontor i Granger, USA.  

 

Med frasalget vil Glunz & Jensen frigøre organisatoriske og ledelsesmæssige ressourcer, 

med henblik på at understøtte og udbygge selskabets globale førerposition indenfor de 

primære forretningsområder, jf. ovenfor. 

 

 

 

Opdaterede forventninger til regnskabsåret 2012/13. 

I forbindelse med frasalget opdaterer Glunz & Jensen selskabets forventninger til 

regnskabsåret 2012/13. 
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Omsætningen for hele regnskabsåret forventes at ligge i niveauet 360-390 mio.kr. mod de 

hidtidige forventninger i niveauet 370-400 mio.kr. Resultat af primær drift forventes nu at 

ligge i niveauet 35-38 mio.kr. mod hidtil forventet 37-40 mio.kr. Trods de fortsat hårde 

markedsbetingelser, ikke mindst i Europa, forventer Glunz & Jensen således uændret at 

opfylde selskabets finansielle målsætning om en gennemsnitlig EBITA-margin på 9 %.  

 

 

Selskabet offentliggør regnskabsmeddelelse for 1. halvår af regnskabsåret 2012/13 den 24. 

januar 2013. 
 
 

 

For yderligere information kontakt: 
Adm. direktør Keld Thorsen på telefon +45 2242 0139 
Bestyrelsesformand Søren Stensdal på telefon +45 2810 0121 
 


