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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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MEDDELELSE OM ÅRSRAPPORT 2012/13 

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har på et bestyrelsesmøde i dag godkendt selskabets 
årsrapport for 2012/13, der indstilles til godkendelse på selskabets generalforsamling  
26. september 2013. 
 
Regnskabsåret 2012/13 blev på mange måder et udfordrende år for Glunz & Jensen. Alligevel 
formåede selskabet at forbedre den strategiske forretningsplatform med både tilkøb af aktiviteter, 
frasalg samt tilpasning af såvel produktion som administrative funktioner. 
 
”Selvom regnskabsåret ikke gik helt så godt, som vi forudså ved starten, så viste året, at vi har en 
økonomisk robusthed og kan tjene penge selv i de svære tider. Vi har mærket nedgangen i 
Indien og Kina, men også haft glæde af de lidt mere positive vinde i Nordamerika. Flere globale 
OEM-kunder har indledt nye projekter både inden for flexo og offset, hvilket bekræfter vores 
position på markedet”, udtaler adm. direktør Keld Thorsen. 
 
Resume: 
 
 Glunz & Jensen opnåede i regnskabsåret 2012/13 en omsætning på 376,6 mio.kr., 

(regnskabsåret 2011/12: 398,0 mio.kr.), svarende til et fald på 5 %. Offset-omsætningen 

faldt med 35,7 mio.kr. (13 %) til 246,0 mio.kr., mens flexo-omsætningen steg med  

13,5 mio.kr. (12 %) til 123,6 mio.kr., 8 % heraf skyldes tilkøbet af Microflex 1. september 

2011. Omsætningen fra Selandia Park udgjorde 7,0 mio.kr.  

 

 Det primære driftsresultat (EBITA) blev på 26,1 mio.kr. mod 37,5 mio.kr. året før (eksklusiv 

8,3 mio.kr. i avance ved salget af koncernens bygning i Virginia, USA).  

 
 Glunz & Jensen har to gange i regnskabsåret justeret forventningerne til omsætning og 

indtjening. I december 2012 blev forventningerne til årets omsætning og EBITA-resultat 

reduceret med henholdsvis 10 mio.kr. og 2 mio.kr. til omsætningsintervallet 360-390 mio.kr. 

og et EBITA-resultat mellem 35-38 mio.kr. i forbindelse med selskabets salg af punch/bend-

aktiviteterne til NELA GmbH. I forbindelse med offentliggørelsen den 18. april 2013 af 

regnskabet for de første ni måneder blev forventningerne justeret til en omsætning på 

mellem 355-375 mio.kr. og et EBITA-resultat i niveauet 26-28 mio.kr. som en konsekvens af 

svage markedsforhold. Omsætningen for 2012/13 blev realiseret marginalt over de tidligere 

udmeldte forventninger, idet flexo udviklede sig lidt bedre end tidligere forventet. Årets 

EBITA-resultat ligger indenfor det tidligere udmeldte spænd. 
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 Forbedringen af finansielle poster på 6,6 mio.kr. i 2012/13 i forhold til 2011/12 kan primært 

henføres til værdireguleringen 2012/13 af put-option på 5,9 mio.kr. i forbindelse med køb af 

yderligere 22 % aktier i Microflex, hvorefter Glunz & Jensens ejerandel i Microflex udgør 

89 %.   

 
 Efter skat blev årets resultat et overskud på 22,2 mio.kr. mod 24,8 mio.kr. i 2011/12. Årets 

resultat svarer til et resultat pr. aktie (EPS) på 12,1 kr. baseret på udestående aktiekapital 

fratrukket beholdningen af egne aktier ultimo regnskabsåret. 

 

 Cash flow for den samlede drift blev positivt med 34,0 mio.kr. mod 36,1 mio.kr. året før. 

Investeringsaktiviteterne gav et negativt cash flow på 57,3 mio.kr., hvilket primært kan 

tilskrives investeringerne i bygningerne i Selandia Park på 49,7 mio.kr. Der er endvidere i 

regnskabsåret 2012/13 købt 86.829 stk. egne aktier for 5,6 mio.kr. (2011/12: Køb af egne 

aktier 209.250 stk. for 10,0 mio.kr.) samt købt 22 % aktier fra minoritetsaktionærerne i 

Microflex for 5,2 mio.kr.   

 

 Microflex og Degraf, de to flexo-virksomheder, er i regnskabsåret blevet fuldt integrerede i 

Glunz & Jensen med tilfredsstillende resultater. 

 
 Microflex har i slutningen af regnskabsåret erhvervet 17 % af udviklingsselskabet Othonia, 

der besidder en attraktiv LED-teknologi med potentielt store anvendelsesmuligheder inden 

for flexo-området. LED-teknologien har dog også potentiale til at kunne anvendes inden for 

farve/lak-processerne i eksempelvis møbel- og gulvindustrien. Selskabet har køberet på at 

erhverve den resterende del af aktierne i Othonia. 

 

 Selandia Park er fuldt udlejet og Glunz & Jensen tog i december 2012 sit nye hovedkontor i 

Selandia Park i anvendelse. Det er fortsat hensigten at sælge Selandia Park. 

 

 Efter regnskabsårets udløb erhvervede Glunz & Jensen selskabet Grafisk Kvik Service ApS 

med henblik på at opbygge en betydelig after sales- og serviceforretning for både offset- og 

flexo-området. 

 
 Endelig har selskabet i juni 2013 iværksat et struktureret aktietilbagekøbsprogram på op til 

10 mio.kr. og derudover yderligere erhvervet 50.000 aktier for 3,3 mio.kr. i juli 2013 udenfor 

tilbagekøbsprogrammet for at optimere selskabets kapitalstruktur. 

 
 
Forventninger til fremtiden: 

For 2013/14 forventes en omsætning i niveauet 340-370 mio.kr. og et operationelt EBITDA i 
niveauet 45-50 mio.kr.  

 

Der henvises til vedhæftede pdf-fil med komplet årsrapport for regnskabsåret 2012/13. 

 
 
For yderligere information kontakt: 

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

 


