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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, og iCtP pladesættere. Vi tilbyder også eksponerings-, tørre- og belysningsenheder, montageborde, pladestackere og software til overvågning samt 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 230 medarbejdere i datterselskaber og produktionsfaciliteter i Danmark, Slovakiet, USA, Italien og Kina. Vores 
globale tilstedeværelse indenfor salg, service og support omfatter også lokalt ansatte i Sydamerika. 
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STRATEGISK TILKØB UDVIDER FORRETNINGSAKTIVITETERNE INDEN FOR FLEXO 

 

Glunz & Jensen A/S har via datterselskabet Glunz & Jensen Microflex A/S erhvervet de første 16,8 % 
af aktiekapitalen i selskabet Othonia Curing Technology A/S (Othonia) for 230 t.kr. Derudover har 
Glunz & Jensen erhvervet køberet til den resterende aktiekapital i Othonia. 
 
Led i vækststrategi 
Købet sker som et led i Glunz & Jensens vækststrategi om at udbygge selskabets førende position 
inden for udstyr til flexo prepress-industrien, hvor emballageindustrien globalt vokser med ca. 7 % om 
året. 
 
Othonia udvikler et innovativt computerstyret UV-LED-koncept til hærdning af overflader. Glunz & 
Jensen Microflex vil i første omgang tilbyde teknologien til flexo prepress-industrien, som med fordel 
kan anvende konceptet i forbindelse med fremstilling af flexo-plader, en fremstilling hvor prepress-
processen med LED-teknologien gøres mere miljøvenlig og kosteffektiv. 
 
UV-LED-teknologien kan også anvendes i forbindelse med tørremoduler til trykværker til offset-, flexo- 
samt digital-trykmaskiner, hvilket indebærer, at Glunz & Jensen kan blive mindre følsom over for den 
grafiske udvikling fra traditionelt offset-tryk til digital-tryk. Derudover forventes Othonias UV-LED-
teknologi anvendt til hærdning af andre former for trykte overflader inden for eksempelvis farve/lakker i 
møbelindustrien. Tilkøbet af Othonia rummer således betydelige langsigtede strategiske udviklings-
muligheder for Glunz & Jensen. 
 
Selskabet vil fremadrettet samarbejde med Othonia om udviklingen og kommercialiseringen af 
teknologien. Othonias produkter planlægges markedsført via Glunz & Jensens selskaber mod betaling 
af en licensafgift til Othonia A/S, hvis øvrige ejere er Energi Invest Fyn A/S, Styrelsen for Forskning og 
Innovation, Syddansk Teknologisk Innovation A/S og Science Ventures Denmark A/S. 
 
Transaktionen påvirker ikke selskabets forventninger til regnskabsåret 2012/13. Således forventes 
fortsat en omsætning på DKK 355-375 mio.kr. og et resultat af primær drift, EBITA, på  
DKK 26-28 mio.kr. 
 
Glunz & Jensen A/S offentliggør årsrapport for regnskabsåret 2012/13 den 29. august 2013. 
 

 

For yderligere information kontakt: 
 
Adm. direktør Keld Thorsen på telefon +45 2242 0139 
Bestyrelsesformand Søren Stensdal på telefon +45 2810 0121 


