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Kort om Glunz & Jensen 

Glunz & Jensen er verdens førende leverandør af innovative, højkvalitets-løsninger til den globale prepress-industri, hvor vi udvikler, producerer, sælger og servicerer 
processorer til offset- og flexo-trykindustri. Vi tilbyder også eksponerings-, tørre- og belysningsenheder, montageborde, pladestackere og software til overvågning samt 
styring af komplette prepress-processer. 
 
Glunz & Jensen er en anerkendt leder inden for prepress-teknologi igennem mere end 40 år. Vi har langvarige relationer med prominente kunder, herunder Agfa, Asahi, 
DuPont, Flint, Fuji, Heidelberg, Kodak og MacDermid, som er verdens største leverandører af tryklinjer. Vi markedsfører vores produkter gennem et omfattende og 
verdensomspændende netværk af distributører og forhandlere, og koncernen beskæftiger ca. 230 medarbejdere fordelt på datterselskaber og produktionsfaciliteter i 
Danmark, Slovakiet, USA, Italien, England og Kina. 
 
Vores mål er at være den mest innovative udbyder af hardware og services på vores produktområder, og herigennem udvide vores markedsandele hos de globale kunder. 
Samtidig vil vi styrke vores indtjeningskraft gennem optimering af priser, produktion, logistik og kapacitetsudnyttelse.  
 
Glunz & Jensen HOLDING A/S er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.  
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FORLØB AF AFSTEMNINGSRESULTATERNE PÅ DEN 
EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 

 

Glunz & Jensen Holding A/S har i dag afholdt ekstraordinær generalforsamling.  
 
Aktionærerne har vedtaget de 4 forslag:  
 

- Forslag om ændring af bestyrelsesmandat  

- Forslag om godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets 

ledelse  

- Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants  

- Forslag om ændring af selskabets vedtægter  

 
Det blev nævnt, at den i gangværende turn-around ventes afsluttet om 18-24 måneder, hvorefter 
selskabet forventes at være salgsklart. 
 
I forhold til finansieringsplan blev det nævnt, at selskab ser på en salgs/leaseback model på 
selskabets ejendom i Slovakiet. 
 
Referat fra generalforsamlingen samt de ændrede vedtægter vil blive offentliggjort på selskabets 
hjemmeside www.glunz-jensen.com hurtigst muligt. 

 
 
For yderligere information kontakt: 
 
Bestyrelsesformand Carsten Knudsen på telefon +45 2146 4236  
 
  

http://www.glunz-jensen.com/

