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Notulen van de Vergadering van Obligatiehouders van 

DG press HoldinG B.V. 

 

Datum:  27 oktober 2016, 15.00 -16.30 uur 

Locatie:  kantoor DG press, Hallseweg 21, Hall 

Aanwezig: • 5 beleggers (houders van in totaal 155 obligaties van € 1.000, (15,5% van 
 het totaal uitstaande bedrag aan obligaties vertegenwoordigend) 

• Remko Koolbergen en Peter Kloppers (DG press HoldinG B.V.) 

• Alan van Griethuysen (NPEX; Stichting NPEX Bewaarbedrijf) 

• Mark Olie (Stichting Obligatiehoudersbelangen, voorzitter van de 
vergadering) 

 

1. Opening 

De heer Olie opent de vergadering en heet de aanwezigheden welkom.  

De volmachten van de beleggers, zoals verstrekt door Stichting NPEX Bewaarbedrijf in haar 
hoedanigheid van obligatiehouder, zijn geldig. 

 

2. Binnengekomen stukken; mededelingen Stichting Obligatiehoudersbelangen 

De heer Olie geeft aan dat er geen binnengekomen stukken zijn. Er zijn evenmin mededelingen van 
Stichting Obligatiehoudersbelangen. 

 

3. Toelichting Jaarrekening 2015 

De heer Kloppers licht de jaarrekening over 2015 toe. De resultaten over 2015 zijn tegengevallen. De 
onderneming heeft 2 prototypes van de Thallo met verlies verkocht. Eén machine is verkocht aan een 
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partij in Nederland, de andere aan een partij in België. Deze partijen zijn de launch customers van de 
Thallo en zijn tevreden over de machines. De onderneming kan ook een beroep doen op deze 
partijen voor bezoeken van potentiële Thallo klanten. 

Naast de verkoop van nieuwe machines vormt de refurbishing en verkoop van 2e hands machines en 
onderhoud een belangrijke bron van inkomsten voor de onderneming. In 2015 kreeg de 
onderneming o.a. een grote opdracht voor de verplaatsing van een machine van Nederland naar 
Amerika. 

 

4. Presentatie over het lopende boekjaar 2016, trends en ontwikkelingen 

De heren Kloppers en Koolbergen gaan vervolgens in op het lopende boekjaar 2016 en de trends en 
ontwikkelingen in de markt. Belangrijkste gebeurtenis van 2016 is de verregaande samenwerking 
met Goss International ("Goss"). Deze samenwerking houdt in dat de onderneming de komende 5 
jaar de Thallo's blijft bouwen en onderhouden. De onderneming is daarnaast verantwoordelijk voor 
de verkoop van de Thallo's aan  klanten in Europa en Rusland. Goss is verantwoordelijk voor de 
verkoop aan klanten in rest van de wereld. Onderdeel van de samenwerking vormt tevens de 
overdracht van het intellectuele eigendom van de onderneming met betrekking tot de Thallo aan 
Goss. 

Inmiddels is een derde Thallo verkocht, welke naar verwachting komend voorjaar wordt uitgeleverd. 

Een mondeling akkoord voor de verkoop van een vierde Thallo is binnen. Na formalisering van de 
afspraken zal deze machine naar verwachting in het najaar van 2017 worden uitgeleverd. Op deze 
machine zal de onderneming winst maken. Het betreft een machine die deels uit Thallo modules en 
deels uit Vision modules zal bestaan. 

Het oorspronkelijke budget voor 2016 is veel te optimistisch gebleken. Na de Drupa Print Media Fair 
in juni 2016 bleven orders uit. De prognose voor 2016 is daarom naar beneden bijgesteld. 

Op dit moment lopen er ong. 80 offertetrajecten. De gemiddelde tijd van aanvraag tot offerte tot 
firm order is ong. 1,5 jaar. 

In het licht van het bovenstaande zal de onderneming voor 2017 een zeer conservatief budget 
opstellen. 

 

5. Rondvraag 

De heer Olie vraagt of de onderneming aan haar verplichtingen uit hoofde van de 
crowdfundinglening via Geldvoorelkaar.nl heeft voldaan (betaling van rente en aflossing). De heer 
Kloppers geeft aan dat dat het geval is.  

Eén van de beleggers vraagt hoe het met de concurrentie zit. De heer Koolbergen geeft aan dat er 
een drietal concurrenten is (allen Europees). Naar zijn mening is de Thallo een concurrerende, state 
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of the art machine. Bovendien heeft de onderneming nu het voordeel dat zij beschikt over 2 demo 
locaties (bovengenoemde launch customers). 

Een andere belegger vraagt hoe het met de cash flow is gesteld. De heer Kloppers geeft aan dat dit 
problematisch is geweest. Er zijn betalingsregelingen getroffen met een aantal toeleveranciers. De 
onderneming voldoet aan deze regelingen. 

  

6. Sluiting 

De heer Olie sluit de vergadering en wenst de directie van de onderneming succes met het bereiken 
van de doelstellingen voor 2016 en de jaren daarna. Hij verzoekt de directie begin 2017 een 
tussentijdse update van de resultaten te publiceren. 

Na sluiting van de vergadering hebben de aanwezigen de gelegenheid tot het bezichtigen van de 
fabriekshal. 


