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FORLØB AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S 
 
 

 
Glunz & Jensen har i dag afholdt ordinær generalforsamling. Aktionærerne tog formandens beretning til efterretning, 
årsrapporten for 2010/11 blev godkendt, og decharge blev meddelt til direktion og bestyrelse. 
 
Bestyrelsens forslag om udbetaling af udbytte på 1,8 kr. pr. aktie blev godkendt. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne Ulrik Gammelgaard og Henning Skovlund Pedersen var på valg og blev ikke genvalgt. 
Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at Claus Demant blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem og Jesper Bak 
opstillede sig selv. Jesper Bak blev valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen består herefter af Hans Christian Hansen, Lene 
Hall, Søren Stensdal og Jesper Bak samt de to medarbejdervalgte medlemmer Jan Johansen og Hans Erik Pedersen. 
 
 
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor. 
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Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, og Søren Stensdal blev valgt som 
bestyrelsesformand og Lene Hall som næstformand. 
 
Formandens beretning blev offentliggjort umiddelbart før generalforsamlingens begyndelse og kan findes på Glunz & 
Jensens hjemmeside www.glunz-jensen.com. 
 
 
 
 
For yderligere information kontakt: 

 
Bestyrelsesformand Søren Stensdal  tlf. +45 2810 0121 
 
 
 
 
 
 
 
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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