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ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S – 
FORMANDENS BERETNING  
 
 

 
Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens generalforsamling den 28. 
september 2011. 
  
For yderligere oplysninger, kontakt venligst:  
 
Bestyrelsesformand Ulrik Gammelgaard tlf. +45 2080 5327 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. De vigtigste kunder er medievirksomheder (aviser, bøger og magasiner) og 
produktionsvirksomheder i emballageindustrien. 
 
Glunz & Jensen afsætter 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, Asahi, DuPont, Flint, Fuji, Heidelberg, Kodak 
og Mac Dermid. 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 opnået en ledende global position og en høj markedsandel, og 
produkterne er kendte for at sætte den teknologiske standard på verdensmarkedet. 
 
De største produktområder er pladefremkaldere til offset- og flexo-trykindustrien, iCtP-pladesettere og automation-udstyr (tidligere 
benævnt punch & bend-udstyr). Desuden sælger Glunz & Jensen også conveyor-udstyr, stackere samt software til overvågning og 
styring af de samlede prepress-processer.  
 
Glunz & Jensen, der har hovedkontor i Danmark, har ca. 270 medarbejdere og har dattervirksomheder i Danmark, Slovakiet, USA, 
Italien og Frankrig samt salgs- og servicekontorer i Kina. 
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Generalforsamling onsdag den 28. september 2011 i Glunz & Jensen A/S 
 
 

Hovedpunkter for 2010/11 
Det er med tilfredshed, vi i dag vil præsentere et regnskab, som viser, at vi har et godt greb om de 
udfordringer, vi står over for, og har indfriet de resultatforventninger, vi satte os ved årets start. På 
mange vigtige områder står vi i dag stærkere, end da vi var samlet for et år siden - trods fortsat 
vanskelige økonomiske betingelser. 
  
Den væsentligste årsag er, at den strategi, som blev grundlagt i 2008 og lanceret i 2009 nu for 
alvor bærer frugt. Der er derfor to vigtige punkter, vi ønsker at understrege. 
 
For det første har vi i det forgangne regnskabsår præsteret en voksende omsætning, overskuddet 
er steget og vi har bragt nye innovative og værdiskabende produkter på markedet. Samtidig har vi 
optimeret vores forretning og gennemført yderligere omkostningsreduktioner, hvormed vi har 
opnået en mere effektiv drift.  
 
For det andet vil vi slå fast, at Glunz og Jensen er og bliver en global virksomhed – og vores fokus 
er på at udnytte vækstmuligheder, hvor end de er. Vi er allerede nu solidt positioneret i alle 
betydelige vækstmarkeder, hvor specielt Brasilien og nyligst Indien bør fremhæves. Samtidig 
arbejder vi fortsat hårdt på at forbedre positionen i Kina. 
 
Kigger vi på det strategiske niveau, fandt årets største strategiske begivenhed sted, da vi i marts 
måned i år indgik en aftale om køb af italienske Degraf S.p.A. Degraf er global markedsleder 
indenfor udstyr til flexo-tryk, som anvendes i emballageindustrien.  
 
Vi har store forventninger til Degraf og vores nye forretningsenhed; med den kan vi tilbyde vores 
kunder en langsigtet og forbedret produktpalette.  
 
I forlængelse af købet af Degraf har vi senest valgt at udbygge vores flexo-forretning med købet af 
danske KH-Microflex. Overtagelsen af KH-Microflex skete pr. 1. september 2011. KH-Microflex 
udvikler og producerer produkter til placering af flexo-plader på trykcylindre og er desuden stærk 
på ”after sales service”. Med tilkøbet af KH-Microflex har vi i Glunz og Jensen en markedsandel på 
50 % af det globale flexo-marked.  
 
Foruden etableringen af et nyt forretningsområde har vi i årets løb også skabt en række innovative 
produkter, som har sikret og forbedret vores markedsposition indenfor iCtP-området.  
 
 
Endelig kan vi være meget tilfredse med, at det i regnskabsåret 2010/11 er lykkedes fuldt at udleje 
Selandia Park på lange lejekontrakter. Efterfølgende har vi besluttet at igangsætte en salgsproces 
af Selandia Park. 
 
 
På den regnskabsmæssige side har vi i det forgangne regnskabsår præsteret en omsætnings-
vækst på 13 %, heraf 8 % organisk. Offset-markedet er i samme periode kun vokset med ca. 3 %, 
hvilket betyder, at vi har vundet markedsdele i det forløbne år. Desuden har vi med den betydelige 
vækst i omsætningen realiseret alle de mål, vi satte os ved regnskabsårets start – og mere til.  
 
Med en stigning på 81 % i resultatet af primær drift til 16,3 mio. kr. er vores indtjeningsevne 
således kraftigt forbedret.  
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På baggrund af den positive resultatudvikling i det forgangne regnskabsår og et solidt 
kapitalberedskab indstiller bestyrelsen, at der udbetales udbytte på 1,8 kr. pr. aktie eller ca. 3,8 
mio.kr. i alt. Udbyttet svarer til 40 % af årets resultat for koncernen.  
 
Markedsudvikling 
Glunz & Jensens overordnede mål er at være global markedsleder indenfor prepress-området. Vi 
har som virksomhed en samlet omsætningsandel i Danmark på 0,5 % og det er derfor vigtigere 
end nogensinde at sørge for at drage størst mulig fordel af de regioner, hvor væksten forventes at 
blive størst.  
 
I Glunz & Jensen inddeler vi det globale marked i fire geografiske regioner:  
 

1. EMEA som omfatter Europa, Mellemøsten og Afrika 
2. Nordamerika 
3. Asien og Stillehavsområdet 
4. Mellem- og Latinamerika. 

 
I det forgange regnskabsår har vi præsteret en global omsætningsvækst på 8 % uden at medregne 
den tilkøbte omsætning. Det er derfor vores vurdering, at Glunz & Jensen har god konkurrence-
kraft. Vi anslår den globale markedsvækst indenfor offset til ca. 3 %, mens vi skønner, at den 
indenfor flexo er 7-10 %.  
 
I Europa steg Glunz & Jensens omsætning i regnskabsåret med 20 %; her er det dog vigtigt at 
understrege, at 11 % tilgår fra købet af Degraf. Dette har betydet, at vi har formået at øge 
markedspositionen i Europa til trods for en lav samfundsøkonomisk vækst. I den resterende del af 
EMEA-regionen, Mellemøsten og Afrika er der tegn på fremgang i efterspørgslen og udsigt til en 
stabil udvikling.  
 
Det skal dog understreges, at Glunz & Jensen deler den generelle bekymring for den europæiske 
finansøkonomiske udvikling, som skaber stor usikkerhed og dermed reducerer beslutnings-
tagernes lyst til at investere. 
 
På vores historisk set andet store hovedmarked, Nordamerika, må vi ligesom i Europa desværre 
konstatere, at den lave samfundsøkonomiske udvikling har sat dybe spor i den grafiske industri, 
som i særdeleshed har mærket nedgangen i form af begrænsede oplag og svigtende annonce- og 
reklamesalg. Vi kan konstatere, at vi trods de svære markedsvilkår har fået opbygget en betydelig 
position indenfor samtlige Glunz & Jensens produkter. Denne position har vi mere end fastholdt i 
regnskabsåret, men med de svære vilkår må vi konstatere et omsætningsfald på lidt over 10 % i 
regnskabsåret. 
 
Asien og Stillehavsområdet har over de seneste år udviklet sig til et betydeligt marked, men også 
et marked, hvor vi ikke nødvendigvis kan forvente, at væksten vil fortsætte i samme tempo de 
kommende år. Det er et vigtigt strategisk mål for os at få skabt det afgørende fodfæste på det 
kinesiske marked. I bestræbelserne på dette har vi etableret salgs- og servicekontorer med base i 
Beijing og Shenzhen. Med den lokale forankring har vi forbedret vores distributionsnet og øger 
hver dag vores generelle kendskab til det kinesiske marked.  
 
Når det er sagt, har vi dog fortsat til gode at opnå en tilfredsstillende markedsandel, hvilket i høj 
grad skyldes, at vi ikke selv producerer Glunz & Jensen udstyr i Kina. Derfor har vi besluttet at 
undersøge muligheden for egenproduktion. Et sådant strategisk tiltag vil bidrage til også at 
forbedre markedspositionen i den resterende del af regionen.  
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I Mellem- og Latinamerika, kan vi med stor interesse konstatere en stigende tendens i brugen af 
mere avancerede teknologier. Dette har også resulteret i en stigende efterspørgsel efter produkter 
inden for prepress. Brasilien er i dag regionens største aftager af grafisk udstyr, og det er netop 
med Brasilien som foregangsland, at vi ønsker at positionere Glunz & Jensen yderligere.  
 
Det kan konstateres, at forskellen i de geografiske regioner på mange måder minder om forhold-
ene i en lang række andre industrier. Vores store fokus er på de nye og meget spændende 
vækstmarkeder, men vi vil samtidig understrege, at vi på ingen måde vil miste fokus på vores 
førende markedspositioner i EMEA og Nordamerika.   
 
Strategiske delmål 
Vi er hos Glunz & Jensen meget bevidste om, at vores nuværende globale markedsposition kun 
kan fastholdes gennem en vedvarende produktudvikling. Vi skal sikre, at vi hele tiden er på forkant 
med den teknologiske udvikling og derved fortsat kan lancere produkter, som efterspørges på det 
globale marked.   
 
For netop at sikre vores position og gode resultater har vi i Glunz & Jensen opstillet en række 
delmålsætninger. Vi bestræber os på at: 
 

1. Sikre en højere vækst end det globale marked og derved tage markedsandele. Senest har 
vi i det forgangne regnskabsår haft en organisk vækst på 8 %, hvor markedet indenfor 
offset er vokset med ca. 3 %. 
 

2. Derudover vil vi både indenfor offset og flexo øge markedsandelen til mindst 50 % og 
derved være en markant markedsleder. Købet af KH-Microflex sikrede os en markedsandel 
på 50 % indenfor flexo. 
 

3. Vi ønsker fortsat, at en betydelig del af omsætningen skal komme via innovativ 
produktudvikling. Det er her igennem vi styrker den langsigtede konkurrenceevne.  

 
4. Hos Glunz og Jensen betragter vi os som en global virksomhed. Det er derfor afgørende, at 

vi har fuld fokus på at udbygge den globale distribution.  
 

5. Det er vores ambition at præstere en solid indtjeningsevne set over en hel 
konjunkturcyklus.   

 
Fokus på kerneområder 
De førnævnte delmål ønsker vi at opfylde gennem en række strategiske målsætninger, som i det 
forgangne regnskabsår er blevet opdaterede. 
 
Dette betyder, at vi fremover fokuserer vores energi på fem udvalgte kerneområder:  
 

1. Vi ønsker at drive konsolideringen af markedet for offset processorer. Vi forventer at kunne 
fastholde positionen som førende udbyder af offset processor-udstyr. Vi har i det forgangne 
år dog ikke foretaget opkøb i dette forretningsområde til trods for, at der på globalt plan ses 
flere interessante kandidater. 
 

2. Derudover ønsker vi at fastholde og udbygge vores ledende position i vores nye flexo-
forretning.  
 

3. Det er vores ambition at drive markedsudviklingen inden for iCtP.  
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4. Vi vil have fortsat fuld fokus på udviklingen af vores globale distributionsnetværk. Vi har i 
det forgangne regnskabsår skabt klare mål for hver af vores globale distributører samt 
iværksat en forbedret opfølgning og support. 
 

5. Som det sidste kerneområde står den innovative produktudvikling højt på vores dagsorden. 
Som seneste skud på stammen har vi etableret vores ”total solutions” koncept, hvilket 
betyder, at vi som de første på markedet tilbyder at tage ansvaret for hele proceskæden.  
 

Flexo-etablering sikrer langsigtet potentiale 
I marts i år gennemførte vi købet af den italienske virksomhed, Degraf S.p.A., og dermed 
opfyldelsen af vores operative målsætning om at etablere Glunz & Jensen på flexo-markedet. 
 
Flexo er den mest udbredte trykteknologi inden for emballageindustrien, hvor materialerne er 
fleksible og der trykkes på alt fra karton, pap og plastik til metalemballage.  
 
Emballageindustrien er præget af ganske betydelige investeringer i prepress-udstyr til brug for 
påtrykning og udvikling af emballage, hvilket vi nu får mulighed for at drage fordel af i Glunz & 
Jensen. 
 
Det globale forbrug af emballage er blandt andet drevet af den globale udbredelse af super-
markeder, som igen er drevet af middelklassens vækst i de store befolkningsrige lande. Globalt 
forventes der over de næste 10 år en stigning i emballageforbruget på ca. 7 % pr. år. Vi anslår, at 
det globale marked for prepress-udstyr til flexo-industrien udgør ca. 300 mio.kr. på årsbasis. 
 
Degraf er blandt verdens førende virksomheder inden for prepress-udstyr til flexo-markedet og 
sikrede os på det tidspunkt en markedsandel på 40 %, som samtidig også var markedsledende. 
Degrafs salg af udstyr til fremstilling af flexo-plader sker både i eget navn og som OEM-produkter 
(Original Equipment Manufacturer). Degraf leverer produkter til multinationale konsumleverandører 
som Asahi, DuPont, Flint, Kodak med flere.  
 
For at styrke vores position yderligere gennemførte vi i sensommeren desuden opkøbet af danske 
KH-Microflex. KH-Microflex udvikler, producerer og distribuerer udstyr til fremstilling og positione-
ring af flexoplader og -sleeves globalt til emballageindustrien, både i eget navn og som OEM-
produkter – primært til DuPont koncernen. KH-Microflex, som beskæftiger 27 medarbejdere og er 
beliggende i Ringe på Fyn, havde i 2010 en omsætning på 27,9 mio.kr. og et resultat før renter og 
skat på 5,2 mio.kr. 
 
Både Degraf og KH-Microflex er relative ens, når det gælder salgsstrukturen med OEM og globale 
forhandlerkanaler. Dette har skabt et grundlag for en yderligere optimering samt udnyttelse af 
synergimuligheder.  
 
iCtP – førerposition udbygget 
Vi vil i de kommende år fortsætte udbygningen af Glunz & Jensens innovative førerposition inden 
for iCtP. I det forgangne regnskabsår har vi blandt andet færdigudviklet og markedsført vores 
PlateWriter 3000 model samt det helt nye produkt NewsWriter.  
 
NewsWriter baserer sig på platformen fra iCtP 3000 modellen, og er skræddersyet til mindre og 
mellemstore avistrykkerier. NewsWriter kører med en hastighed op til seks gange hurtigere end 
den tidligere 2400-model og dobbelt så hurtigt som iCtP 3000 modellen. 
 
Med udviklingen af de to nye iCtP-produkter har vi hos Glunz & Jensen udviklet produkter, der er 
op til 90 % mere energibesparende, end de tidligere modeller. Denne energibesparelse ved 



 
 

 
 

 

Selskabsmeddelelse nr. 214 / 28. september 2011  Side 6 af 8 

PlateWriter 3000 og NewsWriter er i overensstemmelse med vores målsætning om at være 
førende, hvad angår bæredygtig produktudvikling. 
 
iCtP-markedet er særligt interessant for os, fordi kundernes anvendelse af iCtP-udstyret løbende 
kræver indkøb af forbrugsvarer i form af blæk, offset-plader og rense-produkter.  
 
Salg af forbrugsvarer udvikler sig således som et vækstområde, hvor omsætningen vil stige i takt 
med den samlede mængde af installeret iCtP-udstyr.  
 
Leverancen af de første PlateWriter 3000 fandt sted i starten af april, mens leverancen af de første 
NewsWriters er påbegyndt hen over sommeren.  
 
Selandia Park fuldt udlejet til attraktive lejere 
I forrige regnskabsår besluttede vi at etablere udviklingsprojektet Selandia Park på basis af vores 
tidligere hovedfabrik og nuværende hovedkontor i Ringsted i Danmark.  
 
Vores målsætning med Selandia Park-projektet var at etablere et ejendomsprojekt med sund 
driftsøkonomi og faste lejeindtægter med fokus på udlejning til virksomheder indenfor sundheds-
sektoren. Den målsætning har vi opfyldt i det forgangne regnskabsår. Vi har nu fuldt udlejet 
Selandia Park på lange kontrakter til veletablerede eksterne lejere, primært inden for sundhed og 
medico og med Glunz & Jensen som del-lejer i bygningen.  
 
Efter færdiggørelsen og udlejningen har vi besluttet at opføre en ny administrations- og proto-
typebygning til vores egen organisation. Hermed vil vi samle alle vores danske aktiviteter under et 
tag. Det vil skabe en bedre ramme for en effektiv dagligdag og et bedre arbejdsmiljø.  
 
Bygningen vil blive opført på vores egen jord og vil have beliggenhed umiddelbart ved siden af det 
nuværende Selandia Park. Det forventes, at den nye administrationsbygning vil stå færdig til 
indflytning og ibrugtagelse i sommeren 2012.  
 
Resultatopgørelse 
Vi har i regnskabsåret 2010/11 opnået en omsætningsstigning på 13 %. Samlet blev omsætningen 
på 292,6 mio.kr. mod 258,7 mio.kr. sidste år. Stigningen i omsætningen kan for 5 % vedkommende 
henføres til købet af Degraf S.p.A. 
 
Med stigende omsætning har vi også præsteret et stigende resultat af primær drift, EBITA. I 
2010/11 udgjorde EBITA-resultatet 16,3 mio.kr. mod 9,0 mio.kr. sidste år. Det forbedrede resultat 
af primær drift skyldes primært den positive udvikling i omsætningen og stigningen i brutto-
resultatet. Overskudsgraden er steget fra 3,5 % i 2009/10 til 5,6 % i 2010/11.  
 
Den udvikling er vi meget tilfredse med, og resultatet er et kontant udtryk for de omkostningsbe-
sparelser og effektiviseringer, som er gennemført i koncernen. Efter finansielle poster og skat 
lander vi derfor med et resultat for året på 9,4 mio.kr.  
 
Balance 
Koncernens samlede aktiver udgjorde ved regnskabsårets udgang 289 mio.kr. Det er 84,6 mio.kr. 
mere end ved udgangen af sidste år. Stigningen skyldes primært tilkøbet af Degraf, der er ind-
regnet med 80,2 mio.kr., samt udlejningen af Selandia Park. 
 
Koncernens egenkapital udgjorde pr. 31. maj 2011 118,8 mio.kr. mod 111,8 mio.kr. pr. 31. maj 
2010.  
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Den nettorentebærende gæld udgjorde 42,6 mio.kr. ved udgangen af regnskabsåret, hvilket er en 
stigning på 18,7 mio.kr. i forhold til sidste år. 
 
Pengestrømme 
Pengestrømmene fra driften var 22,1 mio.kr. ved udgangen af året.  
 
Heri bidrager pengestrømme fra primær drift inden arbejdskapitalen med 30,2 mio.kr., ændring i 
driftskapital bidrog negativt med 3,1 mio.kr., og finansielle poster og skat bidrog negativt med 5 
mio.kr.  
 
Efter modregning af pengestrømme fra investeringsaktiviteterne var det frie cash flow negativt med 
14,7 mio.kr. mod positivt 16,4 mio.kr. sidste år. 
 
Forventninger 2011/12 
I regnskabsåret 2011/12 forventer vi en mere afventende markedsudvikling, end vi har været vant 
til, grundet de seneste måneders udvikling med en vis grad af ustabilitet på de globale markeder.  
 
På de enkelte markeder er der også en forskellighed at spore. Vi må desværre konstatere, at den 
lave samfundsøkonomiske vækst i Europa og Nordamerika forventes at fortsætte. Vi ser dog en 
stabil til svag positiv markedsudvikling indenfor prepress-industrien i disse regioner, og vi forventer 
derfor at fastholde vores markedsposition. I den resterende del af EMEA forventes den stigende 
efterspørgsel at fortsætte i 2011/12. 
 
I Mellem- og Latinamerika forventes den økonomiske vækst at fortsætte, hvilket giver grobund for 
øget optimisme. Med Brasilien som foregangsland vil vi i de kommende år satse på at udnytte det 
store vækstpotentiale til fulde.  
 
I Fjernøsten forventer vi, at den økonomiske vækst fortsætter i en lang årrække, dog på et lidt 
lavere niveau end tidligere. Dette betyder også, at vi hos Glunz & Jensen løbende vurderer vores 
strategiske position, hvor bl.a. egenproduktion i Kina vil være et tema i det kommende år. 
 
 
Vi forventer i regnskabsåret 2011/12 en pæn omsætningsstigning til niveauet 345-365 mio.kr., bl.a. 
på grund af et væsentligt bidrag fra vores nye flexo-forretning. 
 
På EBITA-niveau forventer vi at kunne nå et resultat i niveauet 22-26 mio.kr. Det skal her lige 
indføjes, at avancen fra salget af vores tomme bygning i Virginia bidrager med 8 mio.kr.  
 
Bestyrelsens arbejde og honorar 
I dag består bestyrelsen af Ulrik Gammelgaard, Henning Skovlund Pedersen, Lene Hall, Søren 
Stensdal, H.C. Hansen, Hans Erik Pedersen, Jan Johansen og William Schulin-Zeuthen, som 
forlader bestyrelsen. 
 
Bestyrelsesarbejdet, har i regnskabsåret 2010/11 bestået af ni bestyrelsesmøder og med den 
alsidighed bestyrelsen har, dækkes mange kompetencer ganske fint og hensynet til alle 
aktionærgrupper synes rimelig afstemt. 
 
I tråd med god corporate governance har vi også overvejet behovet for at etablere revisions-
komite og andre relevante udvalg under bestyrelsen.  
 
Vores bestyrelse er lille og særdeles effektivt arbejdende, og vi har i dag en sammensætning, 
som imødekommer de krav, man kan stille til vores kompetencer. Det gælder såvel revisions- og 
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regnskabsmæssig erfaring som brede forretnings- og ledelsesmæssige kompetencer.  
 
Derfor har vi i bestyrelsen valgt, at de opgaver, som normalt ville påhvile et revisionsudvalg, på 
tilfredsstillende vis kan løftes af den samlede bestyrelse i fællesskab.  
 
Vi har endvidere besluttet, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for etablering af andre 
udvalg under bestyrelsen. Men vi vil naturligvis tage denne beslutning op til genovervejelse, hvis 
der måtte blive behov for det. 
 
Bestyrelsen har i årets løb haft en række emner på dagsordenen: Vi har som sagt fokuseret 
meget på Glunz & Jensens drift, forretningsudvikling og behandlet de gennemførte 
omkostningsbesparelser. Og som led i de strategiske overvejelser har vi drøftet opkøb og andre 
strategiske vækstmuligheder. 
 
Vi har endvidere vurderet vores kapitalforhold og med virksomhedskøbene behovet for 
investeringer, og den risiko selskabet påtager sig herved. Systemer og praksis for den løbende 
risikostyring har været centrale emner på møderne. Endelig har vi haft fokus på, at de tilkøbte 
virksomheder til Glunz & Jensen har performet som vi har planlagt det. 
 
Ledelseshonorering har også været på dagsordenen. Glunz & Jensen har tidligere opereret med 

et aktieoptionsprogram for koncernens ledende medarbejdere. Det valgte bestyrelsen at sætte på 

hold forrige år – og den beslutning holder vi fast i indtil videre.  

Bestyrelsen er udelukkende aflønnet med faste honorarer, og disse skal godkendes af 
generalforsamlingen som en del af årsrapporten.  
 
Det foreslås, at bestyrelsens honorar er uændret og fastsættes således for det nye regnskabsår, 
at bestyrelsesformanden får 350.000 kr., næstformanden får 250.000 kr. og de øvrige menige 
medlemmer får 150.000 kr. 
 
 
Afslutning 
Til sidst vil vi gerne sige en stor tak til alle de ca. 240 meget dygtige og omstillingsparate 
medarbejdere, vi har i Glunz & Jensen. For uden dem kunne vi aldrig have opnået alle disse 
resultater.  
 
Herunder også en særlig tak til adm. direktør Keld Thorsen for din meget fine forretningsmæssige 
forståelse af Glunz & Jensen. Du har været en vigtig brik i den tidligere omtalte strategiske plan. 
Per Birk-Sørensen også en stor tak for din indsats og håndtering af økonomien, og sammen med 
Keld, succesen med Selandia Park. 
 
Vi vil desuden rette en stor tak til alle kollegaer og samarbejdspartnere for indsatsen, og for de 
flotte resultater vi har opnået i dette år.  
 
Vi vil gerne takke aktionærerne for jeres interesse og tillid og vi vil samtidig forsikre jer om, at vi 
hos Glunz & Jensen også i det kommende år vil fortsætte med at arbejde intensivt på at skabe 
positive resultater. 
 
 
 


