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Agenda

• Jaarrekening 2018

• Budget en realisatie Q3 2019

• Forecast restant 2019

• Aandeelhouders

• Financiering 

• Evaluatie markt situatie



Jaarrekening 2018

2018

Omzet 15.729.735

Bruto bedrijfsresultaat 5.524.598

Brutomarge 35,1%

EBITDA 584.693

EBIT 394.874



Budget en realisatie Q3 2019

Q3 budget 2019 Q3 realisatie 2019

Omzet 9.367.773 7.005.767

Bruto bedrijfsresultaat 4.010.147 3.798.438

Brutomarge 42,8% 54,2%

EBITDA 26.342 91.072

EBIT -142.871 -16.392



Forecast restant 2019



Aandeelhouders

• Termsheet is getekend, uitwerking van 
officiële document vindt nu plaats. 
Verwachting medio november te tekenen.

• 50% belang Peter Kloppers wordt 
overgenomen door Remko Koolbergen. Remko 
is daarna 100% eigenaar. Hiermee continuïteit 
van de onderneming gewaarborgd.

• 30k ineens en restant in achtergestelde lening 
van Peter Kloppers aan Remko Koolbergen.



Financiering

• Mogelijkheden worden verkend om tot een 

nieuwe uitgifte te komen via de NPEX.

• Ook andere mogelijkheden worden verkend.





Missie

• Excellente Service verlening aan onze klanten, 

498 bestellen klanten sinds 1-1-2010.

• Vanuit Service en commitment naar onze 

klanten tweedehands en nieuwe machines 

verkopen.

• Innovaties op het gebied van web offset  

welke vanuit de markt gevraagd worden.



Visie

Door middel van het verlenen van excellente 

service en klant contact, web oplossingen 

creëren die onze (toekomstige) klanten in staat 

stellen in het security drukken, labels en flexible

packaging op een zo economisch gunstige, en 

minst milieu belastende, manier te produceren.   



Strategie

Onze missie en visie realiseren wij door goed 

naar onze klanten te luisteren en met onze 

innovatieve geest, expertise en klant focus de 

klant wensen te vertalen in praktische 

oplossingen. Dit geldt voor alle omzetstromen 

zoals we deze kennen.



Waar zijn we goed in

• Service en commitment.

• Innovatie;

– Eerste met servo aangedreven drukpersen

– Eerste met sleeves in offset daarmee offset proces 
geschikt gemaakt voor flexibele verpakkingen

– Eerste met 2e generatie 

• Offset drukken.

• Turn-key projecten.

• Baantransport van sensitieve materialen. 



DG press 2024

• Innovatieve oplossingen aan bestaande 

machine die afval productie verminderen en 

het offset proces vereenvoudigen.

• Verder uitbouwen van service contracten en 

proactieve service modellen.

• Een machine concept neerzetten wat op 

Drupa 2024 voldoet aan de eisen van klanten, 

stakeholders, milieu en regelgeving.



Omzet stromen

• Service/Spares/Extensions

• Used machines

• New;

– Security

– Labels

– Flexible Packaging

– Specials



Service/Spares/Extensions

• Vooral Extensions lijkt iets aan te trekken.

• Worden hier makkelijk gevonden als expertise 

partner.

• Service en Spares stabiel tot lichte groei.



Used machines

• In deze markt zijn genoeg mogelijkheden die 

we beter willen benutten door meer focus aan 

te brengen onder andere d.m.v. aanstelling 

van een Sales Director.



New machines

• Security

• Labels

• Flexible Packaging

• Specials



Security

• Stabiele markt geen grote groei te 

verwachten.

• Voor deze markt hebben we een mooie 

oplossing in de Vision.

• Verwachting 1 á 2 machines per jaar.



Labels

• Veel spelers traditioneel flexo en stop and go.

• Van historie smalbaan (330/450) maar wordt 
breder, gaat richting ons.

• 520 lijkt een goede breedte.

• Vanuit historie redelijk afzet in deze markt.

• Om hier mee te doen, offset proces á la Flexo en 
simpeler “fit for use”.

• Hybride, meerdere processen 

in een machine.



Flexible Packaging

• Traditioneel flexo en diepdruk (deze processen 
staan zwaar onder druk vanuit sustainibility en 
order groottes).

• Offset wat wij doen beantwoord de vragen van 
kleine ordergroottes en sustainibility

• Breedbaan van oudsher.

• 670/850 lijkt een goede breedte.

• Offset heeft een kleine 

portie van de markt.



Sleeve technology



Specials

• Speciaal machines doen we mee vanuit onze 

kennis

• Vraagt stijgt

• Bijv. 2x zeefdruk


