Notulen van de Buitengewone Vergadering van Obligatiehouders van
DG press HoldinG B.V. ("uitgevende instelling")

Datum:

6 juni 2019 om 10.00 uur

Locatie:

kantoor DG press, Hallseweg 21, Hall

Aanwezig:

1.

•

3 beleggers (houders van in totaal 103 obligaties van € 1.000, 11% van het
totaal uitstaande bedrag aan obligaties vertegenwoordigend)

•

Remko Koolbergen en Mariët Koekoek (DG press HoldinG B.V.)

•

Myra Meijering (NPEX)

•

Mark Olie (Stichting
vergadering)

Obligatiehoudersbelangen,

voorzitter

van

de

Opening

De heer Olie opent de vergadering en heet de aanwezigheden welkom.
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 26 november 2018

De notulen van deze vergadering worden zonder wijzigingen goedgekeurd. De definitieve notulen
zullen worden gepubliceerd op de NPEX website.
4. Toelichting concept‐jaarrekening 2018 en resultaten eerste kwartaal 2019
De heer Koolbergen en mevrouw Koekoek lichten de concept‐jaarrekening over 2018 en de
resultaten van het eerste kwartaal 2019 toe, mede aan de hand van een presentatie (zie bijlage).
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Een belegger vraagt wat met “grote stappen gemaakt” wordt bedoeld. De heer Koolbergen geeft aan
dat hiermee m.n. wordt gedoeld op het op orde brengen van de administratieve processen en
interne rapportagevoering dat in 2018 heeft plaatsgevonden.
Een belegger vraagt naar het onderscheid tussen de Vision en Thallo machines. De heer Koolbergen
antwoordt dat met de Vision papier kan worden bedrukt, m.n. in de veiligheidsmarkt en dat met de
Thallo zowel plastic als papier kan worden bedrukt en m.n. geschikt is voor flexibele verpakkingen.
Mevrouw Koekoek meldt dat 2018 het eerste jaar zal zijn ten aanzien waarvan de accountant een
controleverklaring zal afgeven omdat de uitgevende instelling met ingang van dat boekjaar
controleplichtig is.
De heer Olie vraagt waarop de onderneming de komende tijd de nadruk op zal leggen: Vision, Thallo,
gebruikte machines en/of services ? De heer Koolbergen antwoordt dat zij zich op al deze onderdelen
zullen richten.
Een belegger vraagt naar de aard van de enkelvoudige balans in de concept‐jaarrekening. Mevrouw
Koekoek geeft aan dat deze alleen op DG press HoldinG B.V. betrekking heeft.
De heer Olie vraagt wat de post “Omzet overig” behelst. Mevrouw Koekoek geeft aan dat deze post
voor een groot ziet op New Machines en als zodanig zal worden gepresenteerd; het restant heeft
betrekking op gefactureerde R&D werkzaamheden.
De heer Koolbergen meldt dat in het kader van de strategie van de uitgevende instelling voor de
komende jaren de nadruk zal liggen op de verkoop van Thallo machines in Europa, Rusland en Noord‐
Amerika en de Vision machines in de veiligheidsmarkt. De onderneming werkt inmiddels ook met een
12‐maands rolling forecast.
5. Herfinanciering van de uitgevende instelling
De heer Koolbergen meldt dat zowel hij als de heer Kloppers een waarderingsdeskundige hebben
ingeschakeld. Naar verwachting zal er binnen enkele weken duidelijkheid zijn omtrent de waarde van
het aandelenbelang van de heer Kloppers. Bovendien zal dan de jaarrekening over 2018 definitief
zijn. Uitgangspunt van de heren Koolbergen en Kloppers is in ieder geval het niet in gevaar brengen
van de continuïteit van de onderneming. Afhankelijk van de manier en het tijdstip waarop het
aandelenbelang van de heer Kloppers wordt overgenomen zal de directie van de uitgevende
instelling de alternatieven voor de aflossing van de obligatielening vaststellen. De heer Olie geeft aan
dat het in het licht van het bovenstaande en de huidige aflossingsdatum van de obligaties voor de
hand ligt om in het najaar de reguliere, jaarlijkse vergadering van obligatiehouders te laten
plaatsvinden. Tijdens deze vergadering kunnen deze alternatieven dan worden besproken.
6. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
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7. Sluiting
De heer Olie sluit de vergadering. Na afloop is er voor de aanwezigen gelegenheid om een Vision
machine te bezichtigen.

Deze notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld tijdens de vergadering van obligatiehouders van de
uitgevende instelling op 24 oktober 2019.
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