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Kort om Glunz & Jensen 

Glunz & Jensen er verdens førende leverandør af innovati ve løsni nger til den globale prepr ess-indus tri. Vores vigtigste produktområder er pr ocessor er til offset- og flexo-
trykindustri,  og iCtP pl adesættere. Vi tilbyder  også eksponerings-, tørre- og belysningsenheder,  montageborde, pladestackere og software til overvågning samt styring af 
komplette prepress-processer. 
 
Som en anerkendt l eder inden for  prepress-teknologi gennem mere end 40 år, har Glunz & Jensen udvi det sine kompetencer gennem erhver velse af GKS, Degraf,  

Microflex og NES. Vi har langvarige relationer med prominente OEM-kunder, herunder Agfa, Asahi,  DuPont, Flint,  Fuji, Hei delberg, Kodak og MacDermid. Vi mar kedsfører  
vores produkter gennem et omfattende og verdensomspændende netværk af distributører og forhandlere. 
 
Med hovedkvarter i Danmar k har Glunz & Jensen i alt cir ka 220 medarbejdere i datterselskaber og produktions faciliteter i Danmark, Slovaki et, USA, Italien, England og 
Kina. 

 
Glunz & Jensen A/S er børsnoteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S. 
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MEDDELELSE EFTER VÆRDIPAPIRHANDELSLOVENS § 29 

 

Glunz & Jensen A/S skal under henvisning til Værdipapirhandelsloven §29 oplyse, at 
aktionær Sparinvest har meddelt, at de har fusioneret med ID-Sparinvest, hvilket bevirker at 
stemmerettighederne til Glunz & Jensen aktieposten på 6,99 % er overgået til det 
fortsættende selskab, Sparinvest S.A.  

Kopi af teksten fra den modtagne meddelelse: 

”Som følge af fusionen mellem ID-Sparinvest A/S og Sparinvest S.A. den 7. maj 2014 er 
stemmerettighederne i Glunz & Jensen A/S, som hidtil har været udøvet af ID-Sparinvest A/S 

overgået til det fortsættende selskab, Sparinvest S.A., som via sin filial i Danmark som hedder ID-
Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg, vil være administrationsselskab og herunder også 
udøve den diskretionære porteføljepleje for Investeringsforeningen Sparinvest og for de diskretionære 

porteføljeforvaltningsaftaler, som indtil den 7. maj 2014 var indgået med ID-Sparinvest A/S. Derfor er 
stemmerettighederne i Sparinvest S.A. udøvet via ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., 
Luxembourg i Glunz & Jensen A/S fra dags dato over 5 %, idet de er 6,99 %. ” 

 
 
For yderligere information kontakt: 

 
Adm. direktør Keld Thorsen på telefon +45 2242 0139 
Bestyrelsesformand Søren Stensdal på telefon +45 2810 0121 
 
 


