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Beste obligatiehouders,
Graag wil ik dit bericht beginnen met u te bedanken voor het vertrouwen in ons. Met de uitgifte van de nieuwe
obligatielening in februari heeft u ons in staat gesteld om de op 10 maart aflopende NPEX obligatielening af te
lossen waardoor wij tijdig aan onze verplichtingen hebben voldaan.
Corona maatregelen bij DG press
Wereldwijd heeft het coronavirus (COVID-19) een grote invloed op ons dagelijks leven. De veiligheid van
onze medewerkers, leveranciers en klanten is uiterst belangrijk voor ons en daarom hebben we de nodige
voorzorgsmaatregelen genomen.
Safety first
Vanwege de Corona-maatregelen hebben we ervoor gekozen om onze activiteiten tijdelijk te herstructureren.
Tijdens de crisis werken we in twee teams; op de ene dag is team 1 op kantoor en werkt team 2 vanuit huis. De
volgende dag is het omgekeerde het geval. Op deze manier proberen we het risico op mogelijke besmetting te
verminderen en kunnen we onze klanten optimaal blijven bedienen.
Helpdesk en spare parts afdeling bereikbaar
Onze helpdesk en spare parts afdeling is dagelijks telefonisch en per e-mail bereikbaar om onze klanten te
helpen. Wij zijn nog steeds in staat om dagelijks bestellingen te leveren.
Inzet van onze technici op locatie
De gezondheid en het welzijn van onze medewerkers staat voorop en we reizen alleen als dit door de lokale
overheid is toegestaan. Bij de uitvoering van de werkzaamheden houden wij ons uiteraard aan de geldende
veiligheidsvoorschriften. Elke dag houden we de reisadviezen en -mogelijkheden goed in de gaten zodat we snel
kunnen reageren.
Verwachtingen
We merken een langzame en voorzichtige ontsluiting zoals in België en Zwitserland. Momenteel werken we
bijvoorbeeld aan een aanpassing van een machine bij één van onze Belgische klanten. De afgelopen weken
hebben we deze opdracht in onze fabriekshal voorbereid en in week 18 zijn drie van onze monteurs (conform
onze eigen richtlijn uit dezelfde ploeg) ter plaatse om de aanpassing uit te voeren.

De impact van het coronavirus op de verkoop van nieuwe machines achten we vooralsnog beperkt, al zal
er wellicht sprake zijn van enige vertraging. De beperkte impact komt omdat afnemers van de Thallo onder
andere flexibele verpakkingen maken voor levensmiddelen, farmaceutische producten, schoonmaakmiddelen
en diervoeding. Deze business loopt in de huidige marktomstandigheden door. De afnemers van de Vision
voor veiligheidsdrukwerk zijn met name staatsbedrijven. Deze produceren onder andere postzegels,
identiteitsbewijzen en waardepapieren zoals bankbiljetten. Deze business zal ook doorlopen.
Namens het gehele team van DG press wil u veel sterkte en gezondheid wensen voor de komende tijd.
Met vriendelijke groet,
Remko Koolbergen
Directeur
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Net als veel andere bedrijven bemerken ook wij een teruggang in onze omzet. Desalniettemin proberen we dit te
beperken door extra alert op mogelijkheden te zijn en nieuwe initiatieven te ontplooien zoals het evalueren van
de omzet van onze klanten van de afgelopen jaren en op basis daarvan op maat gemaakte servicecontracten aan
te bieden. Tevens hebben wij een softwaremodificatie ontwikkelt die het schoonmaken van onze touchscreen
bedieningsschermen mogelijk maakt zonder de machine te onderbreken. Daarnaast maken wij gebruik van de
door de overheid genomen maatregelen zoals de NOW regeling.

