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BERETNING

Generalforsamling den 27. september 2007 i Glunz & Jensen A/S

I det forløbne år har vi brugt mange ressourcer på at søge at realisere de mål, som vi satte os
ved årets start og følge den strategi, som vi har lagt for Glunz & Jensen. Det er lykkedes på
flere felter, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at det seneste regnskabsår også har
været ganske udfordrende, da omsætningen inden for vores største forretningsområde, CtP-
fremkaldere, som forventet har været faldende som følge af stigende anvendelse af nye tek-
nologier, blandt andet den procesfrie pladeteknologi. Den faldende omsætning på dette områ-
de påvirker både omsætning og indtjening i Glunz & Jensen i negativ retning, og derfor har vi
også haft fokus på at videreføre omstillingen af produktionen og skabe muligheder for at opnå
omsætning og indtjening inden for nye områder. Samtidig lægger vi stor vægt på at kunne til-
byde stadig flere produkter, der indgår i den samlede prepress proces - det betyder, at vi i sti-
gende omfang kan tilbyde vores kunder "one-stop-shopping", og at vi skaber et mere solidt
fundament for den fremtidige forretning. En vigtig del af vores produktstrategi er også at tilby-
de kunderne integrerede løsninger. Vi integrerer produkterne i intelligente løsninger, der gør
styring af hele produktionslinjen driftssikker og enkel.

Inden jeg går videre med en gennemgang af vores aktiviteter vil jeg kaste et hurtigt blik på ho-
vedtallene for det forløbne år. René Barington vil gennemgå regnskabet mere detaljeret efter
min beretning.

Gennemgang af hovedtal
Den samlede omsætning blev i 2006/07 på 449,8 mio.kr. mod 484,4 mio.kr. i 2005/06. Faldet i
omsætningen kan primært tilskrives en faldende omsætning af CtP-fremkaldere og konventio-
nelle fremkaldere. Faldet reduceres af stigende omsætning af ”Andet prepress-udstyr”.

Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) udgjorde minus 3,2 mio.kr. mod
32,8 mio.kr. året før.

Både omsætning og EBITA er på linie med de senest offentliggjorte forventninger (jf. fonds-
børsmeddelelse af 29. marts 2007), men lavere end angivet ved regnskabsårets begyndelse.

Årets resultat blev på 2,8 mio.kr. mod 8,2 mio.kr. året før. I resultatet indgår særlige poster på
5,1 mio.kr., som omfatter en indtægt fra salget af produktionsbygningen i Thetford i England
samt omkostninger til fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere og øvrige omkostninger i for-
bindelse med afviklingen af Glunz & Jensens produktion i England.

På baggrund af udviklingen i det forløbne år indstiller bestyrelsen, at der for regnskabsåret
2006/07 ikke betales udbytte. Forslaget til den samlede resultatdisponering kan ses på side 9 i
årsrapporten.

Udviklingen i aktiekursen hører med til beskrivelsen af året, der er gået. Glunz & Jensen akti-
en sluttede regnskabsåret i kurs 58,5 mod kurs 84,6 ved starten af regnskabsåret. Det er selv-
følgelig ikke en udvikling, som vi er stolte af, men udviklingen afspejler årets udfordringer og et
ringere resultat end forventet i begyndelsen af regnskabsåret.
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Og nu til nogle uddybende kommentarer til udviklingen i det forløbne år.

Vi har, ligesom det også blev nævnt på sidste års generalforsamling, tre væsentlige indsats-
områder. Det første indsatsområde er at opnå og fastholde en konkurrencedygtig omkost-
ningsstruktur. Det andet indsatsområde er at fastholde Glunz & Jensens stilling som markeds-
leder på markedet for CtP-fremkaldere. Det tredje fokusområde er at skabe nye forretnings-
muligheder.

Jeg vil nu knytte nogle kommentarer til de enkelte områder.

Optimering af omkostningsstruktur
Jeg vil starte med bestræbelserne på at opnå og fastholde en konkurrencedygtig omkost-
ningsstruktur. Optimering af omkostningsstrukturen er en forudsætning for at drive en succes-
fuld virksomhed inden for Glunz & Jensens forretningsområde, hvor købekraften er koncentre-
ret på særdeles få, men store globale aktører, og hvor konkurrencen fra lokale aktører og ak-
tører med base i lande med et lavt omkostningsniveau er intens.

Der er i de seneste år iværksat en række aktiviteter for at optimere produktionen og omkost-
ningsstrukturen. Der er sket generelle omkostningsreduktioner, vi har etableret vores fabrik i
Slovakiet, og produktionen i England er afviklet.

Siden foråret 2005 er en stadig større del af produktionen blevet flyttet til Glunz & Jensens
fabrik i Slovakiet. I første omgang blev en stor del af den danske produktion flyttet, men siden
da er der sket meget mere.

I sommeren 2005 blev det besluttet at afvikle aktiviteterne på fabrikken i England og overflytte
produktionen til fabrikken i Slovakiet. Produktionen i England omfattede hovedsageligt CtP-
platformen Quartz, ovne til "bagning" af trykplader og stackere. Produktionen i England var
som planlagt fuldt afviklet ved udgangen af 2006. Overflytningen af produktion fra England til
Slovakiet viste sig dog at være noget vanskeligere end forventet, da det var en stor opgave at
tilrette dokumentation og processer. Flytningen har derfor medført flere omkostninger end for-
ventet, og der har i en periode i forbindelse med flytningen været en forringet leveringsevne.
Leveringsevnen er nu stabiliseret og kapaciteten forventes yderligere forbedret i 1. halvår
2007/08.

Ved udgangen af regnskabsåret blev ca. 60% af Glunz & Jensens samlede produktion produ-
ceret i Slovakiet, og antallet af medarbejdere i Slovakiet er i regnskabsåret 2006/07 steget fra
58 til 124.

Flytning af produktionen af CtP-platformen InterPlater HDX fra Danmark til Slovakiet er nu un-
der forberedelse, og selve flytningen forventes gennemført i efteråret 2007, og herefter vil an-
tallet af medarbejdere i Danmark blive reduceret yderligere. Når denne del af flytningen er på
plads, produceres der kun konventionelle fremkaldere og iCtP-udstyr på fabrikken i Danmark.
Herudover er også den samlede ekspedition af reservedele samlet i Danmark.

Flytningen af produktion til Slovakiet har medført en reduktion af omkostningerne svarende til
det forventede, og der forventes yderligere reduktioner i 2008, hvor flytningen af produktion
ventes at være fuldt gennemført.

For at nedbringe produktionsomkostningerne har Glunz & Jensen også opbygget et net af le-
verandører uden for Danmark, og der sker en løbende vurdering af dette netværk for at mini-
mere enhedsomkostningerne for det enkelte produkt. I forbindelse med afviklingen af produk-
tionen i England er et stort antal lokale leverandører blevet erstattet med mere konkurrence-
dygtige leverandører i Central- og Østeuropa.



Side 4 af 7

Som følge af udflytningen af aktiviteter til Slovakiet er arealbehovet i Danmark reduceret. Vi
har derfor besluttet at søge at afhænde bygningerne i Ringsted og leje os ind i en del af dem.
Denne løsning forventes, udover at reducere de samlede omkostninger, også at skabe bety-
delig likviditet og en større indtægt af engangskarakter. Når udflytningen er afsluttet, forventes
varelagrene også nedbragt med en forbedret likviditet til følge.

Fastholdelse af position som markedsleder inden for CtP-fremkaldere
Hvis vi går videre med det andet indsatsområde, nemlig fastholdelse af Glunz & Jensens stil-
ling som markedsleder på markedet for CtP-fremkaldere, så er der også sket en række tiltag
på dette område. Vores overordnede mål er fortsat at være OEM-kundernes foretrukne leve-
randør inden for såvel high-end- som medium-segmentet. Og hvordan kan vi være det? Ja,
det kan vi ved at levere produkter af høj kvalitet til en fair pris og gennem fortsat produktudvik-
ling.

Vi har gennem mange år opbygget en meget stærk position hos de betydende aktører på CtP-
markedet, og den position vil også i den kommende periode være et godt udgangspunkt for at
optimere og fastholde positionen som markedsleder inden for CtP-fremkaldere.

Glunz & Jensens udviklingsindsats inden for CtP-området er i øjeblikket fokuseret på kemifrie
CtP-fremkaldere, tilpasning af CtP-produkterne til nye behov fra OEM-kundernes side og en-
delig fortsættelse af arbejdet med – i samarbejde med OEM-kunderne – at øge integrationen
og kommunikationen mellem de produkter, der indgår i prepress-kæden.

Produktprogrammet inden for CtP området er i 2006/07 blevet styrket. I high-end segmentet er
begge vore platforme, Interplater og Quartz blevet væsentligt opgraderet og markedsføres nu
under varemærkerne Interplater HDX og Quartz Surpreme. I mellemsegmentet har vi udviklet
en ny Raptor variant til mindre aviser og arbejdet med udvikling af nye kemifri pladefremkalde-
re er fortsat.

De mest betydende markeder for CtP-produkterne er Europa og USA, men vækstmuligheder-
ne er attraktive i Asien, og vi har derfor besluttet at oprette egen repræsentation i Kina i løbet
af det regnskabsår, som vi nu er godt i gang med. Selskabet får til opgave at servicere kunder
og samarbejdspartnere i regionen inden for såvel fremkaldere som ”punch & bend”-udstyr, og
på længere sigt ligeledes iCtP.

Trods vores tiltag og førende position inden for CtP-området kommer vi ikke uden om, at ef-
terspørgslen efter de traditionelle CtP-produkter vil blive mindre i de kommende år i både Eu-
ropa og USA. En overvejende del af de store og mellemstore grafiske virksomheder er over-
gået til CtP-teknologien på nuværende tidspunkt, og der er også nye teknologier på vej.

Kemifrie CtP-systemer vinder i stadig højere grad frem især i medium-segmentet. Teknologien
bliver stadig mere effektiv og gennemprøvet, og efterspørgslen efter den kemifrie CtP-
teknologi er stigende. Her har Glunz & Jensen en rigtig god position.

Udviklingen af plader, der ikke skal fremkaldes, den såkaldte procesfrie teknologi, tager lige-
ledes fart, og teknologien tilbydes nu af alle de større pladeproducenter. Teknologien slår
gradvist igennem i medium-segmentet med en lavere efterspørgsel efter CtP-fremkaldere til
følge, og der forventes også at være procesfrie løsninger på vej til high-end-segmentet.

En række leverandører til den grafiske industri arbejder også på udvikling af alternative CtP-
løsninger, som er nye i CtP-sammenhæng, for eksempel anvendelse af inkjet- eller tonerbase-
rede printere kombineret med anvendelse af polyester- eller aluminiumsplader til frembringel-
se af trykklare plader. Glunz & Jensens iCtP-teknologi er et eksempel på en sådan løsning,
hvor tekst og billeder på aluminiumstrykplader skabes ved hjælp af inkjet-teknologi, og hvor
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der ikke er behov for efterfølgende behandling af trykpladerne før trykprocessen.

Udover den teknologiske udvikling inden for CtP-løsninger til offset-tryk er introduktionen af
digitale trykløsninger i vækst. Disse løsninger baseres på teknologi, der hverken kræver CtP-
udstyr eller offset-trykmaskiner. Den digitale trykteknologi giver endnu ikke den samme grafi-
ske kvalitet som offset-tryk, ligesom omkostninger til produktion endnu ikke retfærdiggør an-
vendelsen af denne teknologi til større oplag. Digitale trykløsninger forventes på sigt at dække
en stigende del af markedet for tryksager og må forventes at medføre faldende salg af CtP-
systemer.

Nye forretningsmuligheder
Perspektiverne inden for CtP-området leder mig naturligt over i det sidste og tredje fokusom-
råde, nemlig at skabe nye forretningsmuligheder. Med den høje markedsandel, som Glunz &
Jensen har opnået inden for kerneområderne, er det vanskeligt på sigt at skabe vækst inden
for de eksisterende produktsegmenter. Samtidig forventes en gradvis øget anvendelse af pro-
cesfrie trykplader at mindske efterspørgslen efter Glunz & Jensens pladefremkalder-
produkter. Derfor skal vi skabe nye forretningsmuligheder. Udviklingen af inkjet CtP og købet
af K&F i 2006 er et resultat af denne del af strategien, og sammen med yderligere tiltag, her-
under eventuelt akkvisitioner, vil det skabe mulighed for fremtidig vækst. Som man har kunnet
se af vores meldinger i løbet af sidste regnskabsår, så har vi haft en række udfordringer inden
for både iCtP og i K&F i det forløbne år.

Udviklingen af Inkjet CtP-teknologien har desværre taget længere tid end forventet – især
grundet forskellige tekniske og praktiske udfordringer, som ofte er forbundet med nye teknolo-
gier. I 2006/07 har der været stor fokus på at opbygge en stabil og omkostningseffektiv leve-
ringskæde for forbrugsmaterialer til iCtP-produktet. Opbygningen af leveringskæden har dog
vist sig vanskeligere end forventet. For det første opsagde partneren, der leverede plader til
iCtP-systemet, samarbejdet, hvorefter Glunz & Jensen måtte indlede samarbejde med en ny
leverandør. Samarbejdet med den nye leverandør er nu på plads, og det er heldigvis lykkedes
at opnå en attraktiv aftale, der har givet en højere produktkvalitet end med den tidligere leve-
randør. For det andet har der været tekniske problemer forbundet med udviklingen af ink –
eller blæk – med en tilstrækkelig lang holdbarhed. Glunz & Jensen valgte i første omgang selv
at udvikle og producere ink’en til iCtP-produktet, men har nu valgt at øge samarbejdet med
eksterne partnere, der har en veldokumenteret ekspertise på disse områder. Som følge af det-
te nye samarbejde er der netop her i august introduceret en ny og lovende ”ink” hos samtlige
iCtP-brugere.

Grundet problemerne omkring opbygningen af leveringskæden har omsætningen af iCtP-
udstyr været begrænset i regnskabsåret, da vi har holdt salgsindsatsen på det amerikanske
marked på et lavt niveau. Omfanget af testaktiviteterne i Europa har også været begrænset.
Udvidelse af salgsaktiviteterne og testomfanget vil først ske, når forsyningskæden er bragt på
plads. Det forventes at ske i løbet af 2007/08, og herefter forventes omsætningen i både USA
og Europa gradvist at stige. Målsætningen er at skabe et attraktivt forretningsområde med
salg af udstyr og efterfølgende salg af forbrugsmaterialer. Vi forventer at kunne nå en omsæt-
ning på mere end 100 mio.kr. om året i løbet af få år. Vi har været længe under vejs, men nu
tror vi, at resultatet af indsatsen er på vej.

Inden for "punch & bend"-området har omsætningen været lavere end forventet, blandt andet
på grund af en intensiv konkurrence og væsentligt lavere priser på "punch & bend"-
produkterne. Vi har i løbet af året foretaget en række ændringer i K&F i USA for at få udviklin-
gen inden for disse aktiviteter på rette spor. Vi har skiftet direktøren ud og ansat en ny salgsdi-
rektør. Samtidig har vi udviklet et nyt produkt, den såkaldte plate manager, som er et fuldau-
tomatisk pladeindføringssystem og magasin til plate settere, til en stor OEM-kunde. Der er og-
så udviklet nye, mere brugervenlige og sikre låse, såkaldte ”Press locks”, som anvendes i for-
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bindelse med fastgørelse af trykplader på trykpressen. Markedets respons på de nye låse har
været positiv. Endelig er der foretaget en tilpasning af hele produktprogrammet inden for
"punch & bend", så der nu er færre varianter. For at optimere produktionen i Glunz & Jensen
K&F er der også sket outsourcing af produktionen af ukritiske dele og af processer med lav
volumen.

Vi forventer, at disse ændringer vil medføre fremgang i både omsætning og indtjening.

Forventninger til regnskabsåret 2007/08
Og nu til en gennemgang af, hvad vi forventer i det regnskabsår, som vi allerede er godt i
gang med.

Omsætningen i Glunz & Jensen vil i 2007/08 være påvirket af flere modsatrettede forhold. Ud-
viklingen i den samlede omsætning forventes at blive positivt påvirket af en stigende omsæt-
ning af iCtP- og "punch & bend"-produkter, men negativt påvirket af det forventede fald i efter-
spørgslen efter CtP-fremkaldere, konventionelle fremkaldere og den fortsat lavere valutakurs
på USD.

Den samlede omsætning forventes at udgøre godt 400 mio.kr. i 2007/08 mod 450 mio.kr. sid-
ste år.

Det baserer sig på, at vi forventer en faldende omsætning inden for det største produktseg-
ment, CtP-fremkaldere som følge af et generelt vigende marked. Inden for “Andet prepress-
udstyr” forventes en væsentligt større omsætning. Dels forventes omsætningen af “punch &
bend"-produkter fra Glunz & Jensen K&F at stige efter lancering af nye produkter. Samtidig
forventes omsætningen af iCtP-produkter gradvist at stige, når forsyningskæden er kommet
på plads, og endelig forventes omsætningen af Plateline-udstyr fortsat at falde som følge af et
fortsat fald i efterspørgslen efter ovne og hård konkurrence inden for produktområdet stacke-
re.

EBITA forventes at udgøre 0-5 mio.kr. i 2007/08 mod minus 3,2 mio.kr. i 2006/07. Resultatet
vil blive negativt påvirket af den lavere omsætning, mens der kommer en positiv påvirkning fra
lavere faste omkostninger og lavere enhedsomkostningerne som følge af øget produktion i
Slovakiet. Resultatet inden for produktområderne iCtP og ”punch & bend” forventes at blive
forbedret, men vil fortsat påvirke indtjeningen negativt. Herudover kommen en eventuel avan-
ce ved salg af bygningerne i Ringsted.

Årets resultat i 2007/08 forventes ikke påvirket af særlige poster vedrørende afviklingen af fa-
brikken i England, som i 2006/07 udgjorde 5,1 mio.kr.

Formelle forhold
Inden jeg afslutter min beretning, vil jeg kort orientere om nogle forhold af mere formel karak-
ter.

For det første vil jeg nævne, at vi som nævnt på sidste års generalforsamling i regnskabsåret
2006/07 har reguleret bestyrelseshonoraret, så honoraret for de menige bestyrelsesmed-
lemmer udgør 100.000 kr., for næstformanden 150.000 og for bestyrelsesformanden
250.000. Det bringer det samlede honorar til bestyrelsen op på 800.000 kr. Dette forslag ind-
går som en del af årsrapporten. Bestyrelsen indgår ikke i nogen form for incitamentsordnin-
ger.

For det andet vil jeg nævne, at der i det forløbne år er sket sammenlægning af A- og B-
aktierne i Glunz & Jensen A/S, og de tidligere A-aktier blev noteret på OMX Nordic Exchange
Copenhagen den 13. august 2007. De tidligere A-aktier udgør nu godt 13% af det samlede
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antal stemmer, svarende til andelen af aktiekapitalen.

Baggrunden for bestyrelsens forslag om sammenlægning af de to aktieklasser var en vurde-
ring af, at den teknologiske udvikling inden for offset prepress – herunder ikke mindst den for-
ventede gradvise overgang til procesfri teknologi, der ikke kræver fremkaldelse af trykplader –
medfører en faldende efterspørgsel efter Glunz & Jensens eksisterende produkter og hermed
behov for en fortsættelse af investeringerne uden for kerneområdet for pladefremkalderudstyr.

Sammenlægningen af A- og B-aktierne vil stille selskabet bedre i forbindelse med eventuel
tiltrækning af ny kapital, enten i form af en kapitaludvidelse over fondsbørsen eller gennem et
større og mere kapitalstærkt selskabs overtagelse af Glunz & Jensen A/S. Endvidere øger
sammenlægningen af A- og B-aktierne selskabets mulighed for at finansiere opkøb af andre
virksomheder gennem udstedelse af aktier i Glunz & Jensen A/S som betaling.

Sammenlægningen af aktierne har givet anledning til en del spekulation vedrørende Glunz &
Jensens fremtid. Er selskabet sat til salg, og er det ene eller det andet selskab en sandsynlig
køber? I bestyrelsen vil vi løbende overveje, hvilke strategiske samarbejdsmuligheder, der er
for Glunz & Jensen. Hvis der opstår attraktive muligheder for at udvikle selskabets aktiviteter
i en konstellation med et andet ejerskab, vil disse blive nøje overvejet, og hvis de skønnes
attraktive vil de blive forelagt aktionærerne.

Afslutning
Til slut vil jeg gerne takke alle medarbejdere og den daglige ledelse for den indsats, der er
ydet i det forløbne år – jeg ved, at alle har arbejdet hårdt for at bringe Glunz & Jensen i den
rigtige retning. Jeg vil også gerne takke vores aktionærer for den forståelse og interesse, de
viser for virksomheden.


