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Glunz & Jensen køber
KH Microflex

I

AGI 502 bringer AGI en arti-

siger Glunz & Jensens ad-

kel om KH Microflex i Ringe.

ministrerende direktør Keld

Det er en positiv beretning om

Thorsen.

det erhvervseventyr, indeha-

ansatte i virksomheden til

Passer ind i Glunz
& Jensens vækststrategi. Købet af KH-

i dag at være ejer af virk-

Microflex skal ses som en del

somheden, der er i rivende

af den løbende vækststrategi,

udvikling. Blandt andet som

hvor Glunz & Jensens aktivite-

udvikler og leverandør af

ter inden for emballage udvi-

flexoprodukter til DuPont. I

des. Ambitionen er at udnytte

dag den 31. august er der så

eksisterende kompetencer

skrevet et nyt kapitel i Søren

inden for produktudvikling,

Jørgensens erhvervseventyr.

supply chain og distribution.

veren Søren Jørgensen har
oplevet i sin tid som eneste

FotoSjov.dk kører efter
Lasertryk-konceptet

L

asertryk har overført sit

fotobog svinger lige fra 1.188

Han har solgt en væsentlig

Med købet af KH-Microflex,

koncept om standardise-

kroner til 499. Sidstnævnte er

del af aktierne i KH Microflex

samt overtagelsen af Degraf

den pris, FotoSjov.dk tager.

til Glunz & Jensen, der netop

S.p.A. i marts 2011, har Glunz

har udsendt nedenstående

& Jensen nu en samlet global

pressemeddelelse.

markedsandel på 50 procent

rede produkter til en billig pris
til også at omfatte produktion

– Vores produkt er designet

af de populære fotobøger.

til at matche flertallet af

Det sker i dets virksomhed

forbrugernes ønsker. Alle, som

FotoSjov.dk, en online-forret-

kan undvære et stort udvalg

ning, der er bygget til at kunne

med eksempelvis 30 forskel-

håndtere mange små opgaver,
oftest ét styk.
Ligesom Lasetryk kan
levere tryksager, der hører til i

af flexo-prepress-industrien.
voksende forretningsområde,

lige varetyper, kan hos os få et

Stigende omsætning i en veldrevet
virksomhed. Glunz

standardiseret kvalitetspro-

& Jensen har i dag købt

ballageindustrien. Alle pro-

dukt til en billig penge.

aktiemajoriteten i KH-Micro-

cesser for produktion og salg

flex, der er en profitabel og

er meget lig den måde, Glunz

Det skyldes, at FotoSjov.

Flexo-tryk-industrien er et
som følge af væksten i em-

den billigste ende af marke-

dk er en del af Skandinaviens

veldrevet virksomhed med en

& Jensen i dag varetager hele

dets priser, så er FotoSjov.dk

største digitaltrykkeri, som

årlig omsætning på cirka 28

offset-prepress-forretningen.

ifølge en undersøgelse også

netop satser på stordrift og

milioner kroner. Overtagelsen

– Hos KH-Microflex er

billigst. Undersøgelsen er en

standardprodukter. Desuden

sker fra den 1. september 2011.

det en stor dag. Vi har med

sammenligning af 11 danske

tilbyder vi en måneds fuld

KH-Microflex er beliggende i

integrationen i Glunz & Jensen

leverandører.

returret, fortæller Anders

Ringe på Fyn og beskæftiger

fået den helt rigtige samar-

Grønborg, der er direktør I

27 medarbejdere. I de seneste

bejdspartner til den videre

FotoSjov.dk.

4 år er KH-Microflex blevet

udvikling af vores virksomhed.

udnævnt som hurtigtvoksen-

Glunz & Jensen vil kunne løfte

de gazellevirksomhed.

KH-Microflex op til at blive en

Den er sat i værk af Lasertryk og viser, at priserne på en

25-års jubilæum

Ø

Ifølge aftalen overtager

global spiller, siger KH-Micro-

Glunz & Jensen 67 procent af

flex’ administrerende direktør

aktierne i KH-Microflex, mens

Søren Jørgensen.

konomidirektør Niels

til økono-

de resterende 33 procent af

Johansen kunne den 9.

michef i

aktiekapitalen fortsat vil være

september 2011 fejre 25-års

Formula

ejet af KH Microflex’ hidtidige

jubilæum hos den grafiske

A/S samt

aktionærgruppe.

virksomhed Formula A/S.

admini-

Niels Johansen er uddan-

– Vi er meget stolte af, at

strerende

KH-Microflex nu er en del af

net civiløkonom med HD i

direktør i

Glunz & Jensen-gruppen. Med

regnskabsvæsen og var i en

Formula Finans ApS . I 2000

overtagelsen af KH-Microflex

periode revisor for Formula.

blev han udnævnt til økono-

får vi en solid kompetence

Han blev ansat som direk-

midirektør i Formulakoncer-

tilført inden for eksponering,

tionssekretær i 1986, i 1988

nen, og i 2007 indtrådte han i

fremkaldelse og positionering

skiftede stillingsbetegnelsen

bestyrelsen for Formula A/S.

af flexo-plader og -sleeves
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