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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. 
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AFGØRELSE VEDRØRENDE FINANSTILSYNETS ANKLAGE MOD  
GLUNZ & JENSEN OM FOR SEN BØRSINFORMATION 

 

 
I forlængelse af børsmeddelelse nr. 238 af 15. maj 2012 vedrørende Finanstilsynets anklage 
af Glunz & Jensen for at give for sen børsinformation har selskabet i dag modtaget et 
bødeforlæg på DKK 50.000. 
 
Sagen vedrører en kontraktuel fortrolig aftale, som Glunz & Jensen indgik i januar 2010. 
Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (SØK) har nu afgjort, at selskabet ikke 
overholdt forpligtelsen efter værdipapirhandelslovens § 93, stk. 1, jf. stk. 6, jf. § 27, stk. 1 til 
hurtigst muligt at offentliggøre intern viden. 
 
Glunz & Jensen er fortsat af den opfattelse, at selskabet handlede rettidigt i forbindelse med 
offentliggørelse af den pågældende aftale efter dens indgåelse. Selskabets ledelse ønsker 
dog ikke at forfølge dette synspunkt yderligere i lyset af de økonomiske og ikke mindst 
ledelsesmæssige ressourcer dette vil kræve. Det er derfor besluttet at acceptere 
bødeforlægget, således at sagen kan afsluttes dags dato. 
 
 

 

For yderligere information kontakt: 
Bestyrelsesformand Søren Stensdal på telefon +45 2810 0121 
 


