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In de plannen voor 2019 is de security printing branche benoemd als één van de belangrijke pijlers 
voor DG press. DG press is al jarenlang actief in security printing en heeft in de afgelopen jaren al 
diverse machines aan staatsdrukkerijen wereldwijd geleverd.

De commerciële activiteiten van DG press voor 2019 waren daarom ook meer gericht op security 
printing. Eén van deze activiteiten was in juni de aanwezigheid op Security Document World (SDW) 
in Londen, een belangrijke beurs voor deze markt. Tijdens deze internationale security beurs heeft 
DG press zich verder kunnen profileren als een specialist in het bouwen van machines voor security 
printing.

Doordat DG press meer de focus heeft gelegd op de security branche, heeft het bedrijf drie zeer 
uiteenlopende verkopen bij diverse staatsdrukkerijen kunnen realiseren:

Speciale machine verkocht tijdens Open Huis
Eind juli organiseerde DG press een Open Huis om hun laatste Vision drukpers te demonstreren; deze 
machine is inmiddels geïnstalleerd bij de Portugese staatsdrukker INCM. Tijdens dit evenement gericht 
op security printing, is een speciale zeefdruk machine verkocht aan een Spaanse drukker waar DG 
press al jaren machines en services aan levert.

Verkoop voor uitbreiding bezegeld tijdens Labelexpo Europe
Tijdens het grootste beurs voor het bedrukken van labels en flexibele verpakkingen is de verkoop 
bezegeld voor een uitbreiding voor een Russische staatsdrukkerij. Op de eerste dag van deze beurs 
kwam een delegatie van deze drukker de stand van DG press bezoeken om hun handtekening te zetten 
voor 2 offset druktorens, een flexo unit en UV droging.

Grondige update van het Control System op bestaande machine
Om een optimale kwaliteit van het drukwerk te kunnen waarborgen, is een optimaal functionerend 
Control System onmisbaar. Bij een Tsjechische staatsdrukker waar DG press al jaren het onderhoud 
verzorgt aan een Vision machine, zal DG press binnenkort beginnen aan een grondige update van 
het Control System. Tijdens de update worden diverse onderdelen vervangen en krijgen de drukkers 
training voor het bedienen van het nieuwe Control System. 

DG press succesvol in security printing branche

Tijdens de laatste vergadering, gehouden op 6 juni 2019, is reeds aangegeven dat er gesprekken 
liepen inzake het aandelenbelang van de heer Kloppers. Zeer recentelijk zijn de heer Kloppers en 
de heer Koolbergen overeengekomen dat de heer Koolbergen het 50% belang van de heer Kloppers 
zal overnemen. Hiermee blijven de aandelen binnen de huidige directie en blijft de continuïteit van 
DG press gewaarborgd. De huidige koers wordt doorgezet waarbij zoveel mogelijk wordt ingespeeld 
op behoeften vanuit de markt. Op de volgende vergadering van 24 oktober om 11:00 uur zal dit 
nader worden toegelicht tezamen met de beoordeelde alternatieven voor de aflossing van de 
obligatielening.
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