
 
 
 

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 udstyr til flexo-trykindustrien, 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, 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 ca. 270 medarbejdere. 75 er beskæftiget i Danmark, mens de øvrige er ansat i dattervirksomhederne i Danmark, Slovakiet, USA, Italien og Frankrig samt på salgskontorer i Kina. 

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

EFTERFORSKNING AF LEDELSESMEDLEMMERS HANDEL MED SELSKABETS AKTIER  
 

Glunz & Jensen A/S oplyser, at selskabets administrerende direktør Keld Thorsen og bestyrelsesmedlem 
Lene Hall er tiltalt for at have overtrådt værdipapirhandelslovens regler om insiderhandel i forbindelse med 
køb af aktier i selskabet i privat regi den 29. januar 2010. De to personers aktiekøb angår henholdsvis 8.000 
aktier til en samlet kursværdi på DKK 208.000 samt 750 aktier til en samlet kursværdi på DKK 18.750.  

Aktiekøbene fandt sted dagen efter selskabets bestyrelsesmøde den 28. januar 2010, hvor bestyrelsen 

godkendte og offentliggjorde selskabets kvartalsmeddelelse. I kvartalsmeddelelsen indgik oplysninger om, 

at Glunz & Jensen havde udsigt til indgåelse af en større ordre. Efter offentliggørelsen af 

kvartalsmeddelelsen den 28. januar 2010, åbnede en enig bestyrelse ”handelsvinduet” for personer med 

insider-viden. 

Den 1. februar 2010 blev den omtalte ordre offentliggjort. På den baggrund finder Glunz & Jensen, at 
tiltalen af de to personer beror på en misforståelse og afviser dem som grundløse.  

Finanstilsynet er imidlertid af den opfattelse, at Glunz & Jensen ikke havde informeret markedet 

tilstrækkeligt den 28. januar 2010 i forhold til indholdet af den konkrete ordre-meddelelse den 1. februar 

2010 og har derfor overbragt sagen til politiet. Det er oplyst, at 1.ste retsbehandling vil finde sted i august 

måned 2012. 

Glunz & Jensen vil informere yderligere så snart sagen er afsluttet. 

 

Kontakt: 

Bestyrelsesformand Søren Stensdal på telefon +45 2810 0121 
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