
 
 
 

GLUNZ & JENSEN A/S 
Haslevvej 13, DK-4100 Ringsted 
Tel: +45 5768 8181, CVR-nr. 10239680 
www.glunz-jensen.com  

GENNEMFØRELSE AF KAPITALNEDSÆTTELSE 
 
 

På den ordinære generalforsamling i Glunz & Jensen A/S den 30. september 2010 vedtog 
generalforsamlingen at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt 4.650.000 kroner fra 
46.500.000 kroner til 41.850.000 kroner ved annullering af egne aktier. 
 
Kreditorernes frist for at anmelde krav til selskabet er nu udløbet, uden at der er gjort indsigelser. 
Bestyrelsen har derfor besluttet at gennemføre kapitalnedsættelsen, og kapitalnedsættelsen er i dag 
registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 
 
Som følge af kapitalnedsættelsen er selskabets vedtægter ændret for så vidt angår aktiekapitalens 
størrelse. 
 
Selskabets aktiekapital udgør herefter 41.850.000 kroner. Efter annulleringen af egne aktier udgør 
selskabets beholdning af egne aktier 0. 
 
 
 
 
For yderligere information kontakt: 
 
Bestyrelsesformand Ulrik Gammelgaard tlf. +45 2080 5327 
Adm. direktør Keld Thorsen tlf. +45 5768 8181 eller mobil +45 2242 0139 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kort om Glunz & Jensen 
Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til den globale prepress-industri og eksporterer 99% af sine produkter.  
 
Det største produktområde er fremkaldere, men Glunz & Jensen fokuserer også på en række andre produktområder – herunder iCtP-pladesettere, plateline-udstyr, punch & bend-udstyr, 
stackere samt software til overvågning og styring af de samlede prepress-processer. Glunz & Jensen har opnået en ledende position og en høj markedsandel inden for sine 
kerneområder, og produkterne er kendte for at sætte den teknologiske standard på verdensmarkedet.  
 
Glunz & Jensen sælger sine produkter via et omfattende net af distributører og forhandlere, ligesom en stor del af omsætningen finder sted via OEM-kunder (Original Equipment 
Manufacturers), der blandt andet omfatter Agfa, Fuji, Heidelberg og Kodak. Glunz & Jensen indgår i et tæt samarbejde med flere af OEM-kunderne – et samarbejde som også omfatter 
udvikling af nye innovative løsninger til prepress-industrien. 
 
Glunz & Jensen har ca. 230 medarbejdere. 85 er beskæftiget i Danmark, mens de øvrige er ansat i dattervirksomhederne i Slovakiet og USA samt på salgskontoret i Kina. 
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