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

Datum:

24 oktober 2019 om 11.00 uur

Locatie:

kantoor DG press, Hallseweg 21, Hall

Aanwezig:

1.

•

1 belegger

•

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

•

Mark van der Plas (NPEX)

•

Mark Olie (Stichting
vergadering)

Obligatiehoudersbelangen,

voorzitter

van

de

Opening

De heer Olie opent de vergadering en heet de aanwezigen 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 buitengewone vergadering van obligatiehouders van 6 juni
2019

De notulen van deze vergadering worden zonder wijzigingen goedgekeurd. De definitieve notulen
zullen worden gepubliceerd op de NPEX website.
4.

Toelichting jaarrekening 2018 en resultaten eerste halfjaar 2019

De heer Koolbergen en mevrouw Koekoek lichten de jaarrekening over 2018 en de resultaten van het
eerste halfjaar 2019 toe, mede aan de hand van een presentatie (zie bijlage).
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De heer Olie heeft een aantal vragen over jaarrekening:
Vraag: wat is op dit moment de uitstaande hoofdsom van de op pag. 34 genoemde achtergestelde
lening van Plenk Rotating Equipment ?
Antwoord: EUR 400.000.
Vraag: heeft de uitgevende instelling dit jaar tot nu toe tijdig en volledig aan al haar rente‐ en
aflossingsverplichtingen voldaan ?
Antwoord: ja.
Vraag: betreft de op pag. 45 genoemde “afboeking dubieuze debiteuren” de klant in Rusland ?
Antwoord: ja. Met deze klant is overigens, zoals eerder aangegeven, een betalingsregeling getroffen
die inhoudt dat de klant tegen vooruitbetaling tijdelijk gebruik kan maken van de geleverde machine.
Vraag: waarom is de op pag. 45 genoemde “Mutatie garantievoorziening” zo sterk toegenomen t.o.v.
2017 ?
Antwoord: deze post is toegenomen als gevolg van het feit dat in 2018 diverse nieuwe machines zijn
geleverd.
De heer Koolbergen meldt dat hij inmiddels met de heer Kloppers een term sheet is
overeengekomen m.b.t. de overdracht van de aandelen van de (persoonlijke holding van de) heer
Kloppers in de uitgevende instelling aan de (persoonlijke holding van de) heer Koolbergen. De
overdracht zal binnenkort worden geformaliseerd.
5. Herfinanciering van de uitgevende instelling
De heer Koolbergen verwacht in december 2019 / januari 2020 nadere informatie te verstrekken
omtrent de herfinanciering van de obligatielening. Een van de mogelijkheden zou zijn een nieuwe
obligatielening.
6. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
7. Sluiting
De heer Olie sluit de vergadering.

Deze notulen zijn zonder materiële wijzigingen vastgesteld tijdens de vergadering van
obligatiehouders van de uitgevende instelling van 22 oktober 2020.
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