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I Glunz & Jensens balance indgår der goodwill på 26 mio.kr. hidrørende fra en akkvisition fore-
taget i 1995. Ved udgangen af regnskabsåret 2008/09 skal selskabet foretage en impairment 
test af denne. Givet de nuværende indtjeningsmuligheder og forventningerne til den fremtidige 

e goodwill skal helt eller delvis afskrives. 

Regnskabsmeddelelsen for 3. kvartal 2008/09 forventes udsendt som planlagt den 26. marts 
2009.  
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GLUNZ & JENSEN REDUCERER OMKOSTNINGER OG NEDJUSTERER FORV
NE TIL 2008/09 

   
Den grafiske industri er i svær grad påvirket af den omsiggribende økonomiske
del af verdens trykkerier oplever særdeles vanskelige vilkår. Fra de mindste enk
ne, lokale printshops til de største internationale trykkoncerner rapporteres der o
reduceret forretningsgrundlag. Denne udvikling betyder at investeringer i ny teknologi og nyt

prepress-segmentet, hvor Glunz & Jensen arbejder. Samtlige af de største glob
aktører melder om markant lavere omsætning og indtjening. Som leverandør til d
rammes Glunz & Jensen naturligvis af denne udvikling. 
 
Omsætning og ordreindgang i 3. kvartal 2008/09 (december 2008 - februar 20
mindre end forventet og den negative udvikling i vore kunders forretningsgrundl
forventningerne til 4. kvartal 2008/09 (marts 2009 - maj 2009) er reduceret. Glun
venter derfor ikke at opnå de tidligere udsendte mål for omsætning og EBITA i 200
 
Som følge af den negative udvikling blev der i halvårsmeddelelsen af 26. januar
en række tiltag, der vil reducere selskabets omkostningsniveau. Disse tiltag er side

arbejdere ved kvartalets begyndelse til 250 medarbejdere i uopsagte stillinger 
2009. Antallet af medarbejdere ved regnskabsårets begyndelse udgjorde 353 fu
Som følge af disse fratrædelser påvirkes regnskabet for 3. kvartal 2008/09 nega
mio.kr. Effekten på selskabets omkostningsniveau vil ske gradvi
vil således have fuld effekt i 2. kvartal 2009/10. 
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