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Zoals aangegeven in de vergadering d.d. 24 oktober 2019 zouden wij in december 2019/ januari 
2020 nadere informatie verstrekken omtrent de herfinanciering van de obligatielening. Diverse 
mogelijkheden zijn beoordeeld en hier vanuit is het besluit genomen om het traject in te zetten om 
de huidige lening te herfinancieren via NPEX. Dit wil zeggen dat de huidige lening dan via NPEX wordt 
afgelost door middel van de nieuwe emissie die via NPEX zal worden uitgegeven.

Herfinanciering

In het vorige nieuwsbericht is aangegeven dat de heer Kloppers en de heer Koolbergen zijn 
overeengekomen dat de heer Koolbergen het 50% belang van de heer Kloppers overneemt. 
Hiermee blijven de aandelen binnen de huidige directie en blijft de continuïteit van DG press 
gewaarborgd. Inmiddels kan gemeld worden dat de aandelenoverdracht op 30 december 2019 heeft 
plaatsgevonden.

Aandelenoverdracht afgerond

Nieuwsberichten DG press - januari 2020

Raad van Advies

Met ingang van 2020 is er een Raad van Advies, welke geen formele rol heeft, opgericht om de 
heer Koolbergen te adviseren op uiteenlopende vlakken. Deze Raad van Advies bestaat uit: de heer 
Kloppers (voormalig directeur DG press), Harry Sieljes (voormalig ondernemer in het bedrukken van 
flexibele verpakkingen) en de heer Van Susteren (algemeen bedrijfsadviseur).

Alkor kiest voor duurzaam produceren

Eind vorig jaar is de Thallo bij onze Russische klant Alkor volledig in bedrijf genomen. Alkor, een 
producent van zaadzakjes, wordt regelmatig geconfronteerd met diverse duurzaamheidsvraagstukken. 
De klanten van Alkor verkopen namelijk zaden voor groenten, bloemen, sierplanten en medicinale 
planten, en deze groene bedrijven eisen daarom perfecte kwaliteit in combinatie met duurzame 
productie. 
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P.O. Box 70
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Fax +31 (0)313 671 919
info@dgpress.nl

Hallseweg 21
6964 AJ Hall
The Netherlands

In de vorige nieuwsbrief is gemeld dat er tijdens 
het Open Huis in juli, een speciale zeefdruk 
machine aan een Spaanse drukkerij is verkocht. 
Zoals u op de afbeelding hiernaast kunt zien 
wordt deze machine momenteel gereed 
gemaakt voor de FAT (Factory Acceptance Test) 
begin februari. Na een positieve afname zal deze 
machine worden afgebroken en op transport 
naar Spanje gaan om daar eind februari ter 
plaatse te installeren.

Afname machine voor Spaanse drukkerij

Milieuvriendelijk vervoer voor monteurs

DG press is 2020 gestart met een bewuste keuze voor milieuvriendelijk vervoer voor haar 
buitenmonteurs. De komende jaren zullen de zes monteurs van DG press zich verplaatsen in een eco-
vriendelijke Toyota Corolla. 

Een aantal van onze service monteurs en productie-
medewerkers begonnen het jaar met een VCA training 
en examen; klaar om onze klanten wederom service van 
hoge kwaliteit te bieden!

VCA-certificering


