
 
 
 

Kort om Glunz & Jensen 

Glunz & Jensen er verdens førende leverandør af innovative løsninger til den globale prepress-industri. Vores vigtigste produktområder er processorer til offset- og flexo-trykindustri, iCtP 

pladesættere og automationsudstyr. Vi tilbyder også eksponerings-, tørre- og belysningsenheder, montageborde, transportbånd, pladestackere og software til overvågning og styring af komplette 

prepress-processer. 

 

Som en anerkendt leder inden for prepress-teknologi gennem næsten 40 år, har Glunz & Jensen udvidet sine kompetencer gennem erhvervelse af Degraf og Microflex. Vi har langvarige relationer 

med prominente OEM-kunder, herunder Agfa, Asahi, DuPont, Flint, Fuji, Heidelberg, Kodak og MacDermid. Vi markedsfører vores produkter gennem et omfattende og verdensomspændende 

netværk af distributører og forhandlere. 

 

Med hovedkvarter i Danmark har Glunz & Jensen i alt cirka 260 medarbejdere i datterselskaber og produktionsfaciliteter i Danmark, Slovakiet, USA, Italien, Frankrig og Kina. Vores globale 

tilstedeværelse indenfor salg, service og support omfatter også lokalt ansatte i Kina og Sydamerika. 

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

GLUNZ & JENSENS RESULTAT FOR REGNSKABSÅRET 2011/12 BLEV BEDRE END 
FORVENTET 

 

Glunz & Jensen offentliggør den 30. august 2012 koncernens årsrapport for 2011/12. Vi kan dog allerede nu 

oplyse, at koncernens omsætning og indtjening blev bedre end forventet. Koncernens nettoomsætning i 

regnskabsåret 2011/12 udgjorde 398,0 mio.kr., og resultat af primær drift (EBITA) blev 45,8 mio.kr. (inklusiv 

avance fra salg af bygning i Virginia, USA på 8,3 mio.kr.). Overskudsgraden (EBITA) for året udgjorde 11,5 %.  

Hermed er både nettoomsætningen og resultat af primær drift (EBITA) over intervallet på henholdsvis  

380-395 mio.kr. og 40-45 mio.kr. som udtrykt i de seneste udmeldte forventninger i fondsbørsmeddelelse 

nr. 234 af 29. marts 2012. Den væsentligste årsag til den øgede omsætning og det bedre resultat er en 

positiv udvikling inden for flexo-området. 

Glunz & Jensen vil i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2011/12 den 30. august 2012 

redegøre for den forventede markedsudvikling og de økonomiske forventninger for regnskabsåret 2012/13. 
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Adm. direktør Keld Thorsen på telefon +45 2242 0139 
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