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Notulen van de Vergadering van Obligatiehouders van 

DG press HoldinG B.V. 

 

Datum:  6 september 2017, 15.00 -16.30 uur 

Locatie:  kantoor DG press, Hallseweg 21, Hall 

Aanwezig: • 3 beleggers (houders van in totaal 127 obligaties van € 1.000, 12,7% 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. Vaststelling notulen van de vergadering van obligatiehouders van 27 oktober 2016 

De notulen van deze vergadering worden zonder voorbehoud vastgesteld. 

 



2 

 
www.obligatiehoudersbelangen.org 

 

4. Toelichting Jaarrekening 2016 

De heer Koolbergen licht de jaarrekening over 2016 toe, mede aan de hand van een Powerpoint 
presentatie (zie bijlage).  

De betalingsregelingen met de crediteuren zijn, mede dankzij de steun van Goss, volledig afgerond.  

Eén van de beleggers zou graag zien dat de resultaten van de onderhoudsactiviteiten afzonderlijk 
worden gerapporteerd. De directie zal dit in beraad nemen. 

De Thallo die eigenlijk eind vorig jaar aan een klant in Rusland geleverd zou worden is uiteindelijk pas 
in 2017 geleverd als gevolg van last minute configuratiewijzigingen door de klant. 

 

5. Presentatie over het lopende boekjaar 2017, trends en ontwikkelingen 

De heren Kloppers en Koolbergen gaan vervolgens in op het lopende boekjaar 2017 en de trends en 
ontwikkelingen in de markt.  

De orderportefeuille bedraagt zo'n EUR 16-17 miljoen; dit betreft m.n. nieuwe machines. 

Het Showcase evenement trok veel belangstelling en heeft geresulteerd in orders voor 2 Thallo's. 
Inmiddels zijn alle breedte-varianten van de Thallo verkocht. 

Eén van de beleggers vraagt of de samenwerking met Goss heeft geleid tot nieuwe orders. De 
directie antwoordt dat dit iets genuanceerder ligt. Van alle machines die er verkocht zijn is er tot nu 
toe één verkocht in de Goss regio; de offerte voor deze machine was echter al uitgebracht door DG 
press voordat de samenwerking tot stand kwam. Echter de naam Goss heeft klanten in de regio van 
DG press zeker meer vertrouwen gegeven. 

Eén van de beleggers vraag hoeveel machines DG press maximaal per jaar kan produceren. De 
directie antwoordt dat het bedrijf op dit moment maximaal 10 machines per jaar kan produceren. 

DG press neemt voorzichtig weer personeel aan. De heer van Griethuysen raadt de directie aan om 
ook dit positieve nieuws actief naar buiten te brengen. 

Het oorspronkelijke budget voor het eerste halfjaar van 2017 is te optimistisch gebleken. Vooral in 
het eerste kwartaal zijn geen gebruikte machines en onvoldoende extensies verkocht. Naar 
verwachting zal de omzet in het tweede halfjaar fors stijgen. De directie verwacht het boekjaar 2017 
met een netto-resultaat van EUR 0 af te kunnen sluiten. 

Het is moeilijk iets over de komende jaren te zeggen anders dan dat DG press de laatste tijd veel 
offerte-aanvragen ontvangt uit de security printing industrie en verwacht dat deze tendens zich 
voortzet. Eén van de beleggers vraagt niettemin wat de verwachtingen voor 2018 zijn. De directie 
verwacht 7 Thallo's en 1 Vision te verkopen, 5 Thallo's uit te leveren en een omzet te behalen van 
ong. EUR 20 miljoen. Voor het tweede halfjaar van 2017 verwacht de directie ook nog enkele orders 
voor uitlevering in 2018. Op dit moment lopen er ong. 70 offertetrajecten, goed voor een potentiële 
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omzet van zo'n EUR 240 miljoen. Het aantal/niveau onderhoudsopdrachten is stabiel en de daarmee 
gerelateerde omzet boven budget. 

 

6. Rondvraag 

De heer Olie vraagt of de directie al heeft nagedacht over de aflossing van de obligatielening in maart 
2020. De directie geeft aan dat nog niet te hebben gedaan. Vooralsnog houdt de directie alle opties 
open.  

  

7. Sluiting 

De heer Olie sluit de vergadering en wenst de directie van de onderneming succes met het bereiken 
van de doelstellingen voor 2017 en de jaren daarna.  

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

 

============================================================================== 

Deze notulen zijn goedgekeurd tijdens de vergadering van obligatiehouders van DG press HoldinG 
B.V.  van 26 november 2018. 

[Handtekening] 

Mark Olie 

 


