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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, og iCtP pladesættere. Vi tilbyder også eksponerings-, tørre- og belysningsenheder, montageborde, pladestackere og software til overvågning samt 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 Sydamerika. 
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INFORMATION VEDRØRENDE DIALOG MED NASDAQ OMX 

 

Bestyrelsen for Glunz & Jensen skal for god ordens skyld oplyse, at selskabet har ført dialog 
med NASDAQ OMX i forlængelse af den tidligere og afsluttede sag vedrørende ledelsens 
handel med selskabets aktier, jf. børsmeddelelse nr. 232, 238, 242 og 247.  
 
På baggrund af sagen har NASDAQ OMX i oktober 2012 rettet henvendelse til selskabet 
med en række spørgsmål og henvisninger til regler for børsnoterede selskaber. Selskabet 
har efterfølgende skriftligt besvaret spørgsmålene og har forholdt sig til henvisningerne. 
 
Glunz & Jensen har modtaget endeligt svar fra NASDAQ OMX, der ikke agter at foretage sig 
yderligere (der henvises i øvrigt til NASDAQ OMX, dokumentet ”Afgørelser og Udtalelser 
2012” – http://www.nasdaqomx.com/listing/europe/surveillance/copenhagen/). 
 
 
På den baggrund anser bestyrelsen dialogen med NASDAQ OMX vedrørende den tidligere 
sag om ledelsens aktiehandel for afsluttet. 
 

 

For yderligere information kontakt: 
Bestyrelsesformand Søren Stensdal på telefon +45 2810 0121 
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