
 
 
 

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  

GLUNZ & JENSEN ANSÆTTER NY ØKONOMIDIREKTØR  

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har dags dato ansat Cand. Merc. Jens Christian Nielsen (46) som ny 
økonomidirektør og har samtidigt taget afsked med selskabets hidtidige CFO Per Birk-Sørensen. 
 

Baggrunden for ledelsesændringen er, at selskabet efter en succesfuld turn-around i perioden 2009-2011, 
nu er inde i en vækstfase. Det betyder, at Glunz & Jensen ikke fremover vil have det hidtidige behov for 
styring af finansielt relaterede projekter, men har stigende behov for finansiel opfølgning i forhold til 
driften samt allerede gennemførte strategiske tiltag. 

 
”Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige tak til Per Birk-Sørensen for hans store indsats, siden han tiltrådte i 
2009. Glunz & Jensen er igennem krisen, og omsætningen såvel som indtjeningen vokser. Det er blandt 
andet Per Birk-Sørensens fortjeneste,” udtaler bestyrelsesformand Søren Stensdal. 

 
Jens Christian Nielsen, der tiltræder i morgen, den 27. marts 2012, har i perioden 2007-2011 været CFO i 
det børsnoterede selskab, Topsil Semiconductor Materials A/S. Topsil er som Glunz & Jensen en global, 
højteknologisk virksomhed. Før dette var Jens Christian Nielsen fra 2004-2007 økonomidirektør i Stryhns 
A/S og fra 1996-2004 Director of Finance i Irwin Industrial Tool Company A/S. 

Fremover vil direktionen i Glunz & Jensen A/S udgøres af adm. direktør (CEO) Keld Thorsen og 
finansdirektør (CFO) Jens Christian Nielsen. 

 

På bestyrelsens vegne 

Bestyrelsesformand Søren Stensdal 

 

For yderligere information kontakt: 

Bestyrelsesformand Søren Stensdal på telefon +45 2810 0121 
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