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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 230 medarbejdere i datterselskaber og produktionsfaciliteter i Danmark, Slovakiet, USA, Italien og Kina. Vores globale 
tilstedeværelse indenfor salg, service og support omfatter også lokalt ansatte i Sydamerika. 
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AKTIETILBAGEKØBSPROGRAM 

 

Den 6. juni 2013 igangsatte Glunz & Jensen A/S det offentliggjorte aktietilbagekøbsprogram, jf. 
selskabsmeddelelse nr. 265 af 6. juni 2013. Programmet er udført efter ”Safe Harbour” bestemmelserne i 
EUs forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, også kendt som ”Safe Harbour”-regulativet. 
Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at blive gennemført i perioden fra 6. juni til og med 30. november 
2013. Det samlede aktietilbagekøbsprogram i perioden vil maksimalt andrage en kursværdi på 10 mio.kr. 
 
Følgende transaktioner er foretaget under dette program: 
 

 Antal 
aktier 

Gns. 
købspris 

Værdien af programmet i DKK 

6. juni 2013 1.100 64,73 71.200 

7. juni 2013 55 65,00 3.575 

10. juni 2013 1.389 64,50 89.591 

11. juni 2013 1.371 65,00 89.115 

12. juni 2013 1.312 65,00 85.280 

13. juni 2013 1.368 65,00 88.920 

Total under aktietilbagekøbsprogrammet 6.595 64,85 427.681 

 

 
Efter ovennævnte transaktioner ejer Glunz & Jensen 93.424 egne aktier, svarende til 5,0 % af 
selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 1.883.250 aktier, inklusive 
egne aktier. 

 

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


