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GLUNZ & JENSEN FLYTTER YDERLIGERE PRODUKTION TIL SLOVAKIET 

 
Som led i optimeringen af omkostningsstrukturen og produktionen har Glunz & Jensen 
besluttet at afvikle sine aktiviteter på fabrikken i Thetford, England. Beslutningen er truffet på 
baggrund af flere forhold. For det første har en vellykket opstart af fabrikken i Slovakiet skabt 
begrundet tro på, at den nye fabrik kan overtage produktionen af størstedelen af den 
resterende del af de produkter, der p.t. produceres i Thetford. For det andet forventes der en 
reduktion i omsætningen af de produkter, der produceres i Thetford. Hermed muliggøres 
besparelser ved at reducere antallet af produktionsenheder i Glunz & Jensen fra tre til to. 
 
Fabrikken i England producerer en række centrale produkter for Glunz & Jensen, og 
overførsel af produktionen af disse vil primært ske til den nye fabrik i Slovakiet og sekundært 
til fabrikken i Danmark. Det forventes, at denne plan vil kunne gennemføres i perioden frem til 
udgangen af kalenderåret 2006. 
 
Afviklingen af produktionen i Thetford vil medføre ekstra omkostninger i form af 
engangsposter  i størrelsesordenen 30 mio.kr. (inkl. nettoavance ved realisering af aktiver), 
som primært påvirker resultatet i 2005/06. Når afviklingen er fuldt gennemført, forventes der 
en årlig omkostningsreduktion på 10-15 mio.kr. målt i forhold til 2004/05. 
 
Årsregnskabsmeddelelsen for 2004/05 offentliggøres som planlagt den 25. august 2005, og 
de samlede forventninger til regnskabsåret 2005/06 vil være inkluderet heri.   
 
 
Informationsmøde 
I forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten afholdes der informationsmøde for 
interesserede aktionærer, analytikere og presse fredag den 26. august 2005 kl. 9.00 på 
Københavns Fondsbørs. Tilmelding bedes venligst ske til Susanne Kleis på telefon 5768 8114 
eller e-mail sk@glunz-jensen.com senest  den 24. august 2005. Præsentationen vil 
efterfølgende være tilgængelig på selskabets hjemmeside på www.glunz-jensen.com. 
 
 
 
Ringsted, den 22. august 2005 
 
 
Jørn Kildegaard René Barington 
Bestyrelsesformand Adm. direktør 
 

 


