Nieuwsberichten DG press – Februari 2021
Levering IORT
We hebben de nieuwe VISION die afgelopen jaar verkocht is aan de
staatsdrukkerij van Tunesië (IORT) met succes geleverd en
geïnstalleerd op locatie. Alweer een tevreden klant!

Internationale service tijdens COVID-19
Het verlenen van internationale service is onderdeel van onze corebusiness. Dit is een uitdaging tijdens de huidige coronacrisis. Toch lukt
het DG press om ondanks de beperkingen internationale service te
verlenen.
Zo hebben we de afgelopen maanden verschillende servicebezoeken
gedaan in bijvoorbeeld Zuid-Afrika en Rusland. Tijdens deze
servicebezoeken nemen we alle coronamaatregelen in acht en bij
terugkomst gaan onze monteurs in quarantaine.

Machine verkocht aan FNMT
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Ook hebben we op het gebied van nieuwe orders niet stilgezeten. Zo hebben we dit jaar al een
machine verkocht, en wel aan de Spaanse staatsdrukkerij ‘Fábrica Nacional de Moneda y Timbre’ die geld
en postzegels drukken. We hebben daar in februari onze derde Vision® machine verkocht. Deze machine
zal geleverd worden in juli 2021.

Financiële terugblik 2020
In eerdere nieuwsberichten gaven we al aan dat we, net als veel andere bedrijven, een teruggang in onze
omzet bemerken omdat we wereldwijd werkzaam zijn. Inmiddels bemerken we een verdere ontsluiting in
diverse Europese landen maar ook daarbuiten indien er sprake is van noodzakelijke inzetten en installatie.
In verband met de impact van het Corona virus hadden wij een tijdelijke stand by financiering van onze
huidige bankfinancier verkregen onder de bestaande kredietfaciliteiten, deze hebben we echter in zeer
beperkte mate hoeven te gebruiken. Op basis van de huidige situatie en ontwikkelingen verwachten we dat
aan onze financieringsbehoefte voldaan kan worden zonder extra financieringen.

De verwachte impact op de verkoop van nieuwe machines wordt vooralsnog beperkt geacht hetgeen
ook zichtbaar is in de recente verkopen van machines. De beperkte impact komt omdat afnemers van de
Thallo onder andere flexibele verpakkingen maken voor levensmiddelen, farmaceutische producten en
schoonmaakmiddelen. De vraag naar deze producten loopt in de huidige marktomstandigheden door. De
afnemers van de Vision voor veiligheidsdrukwerk zijn met name staatsdrukkerijen. Deze produceren onder
andere postzegels, identiteitsbewijzen en waardepapieren zoals bankbiljetten. De verwachting is dat deze
aanvragen gewoon doorlopen.
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Het management team van DG press heeft in 2020 met verschillende scenario’s gewerkt en waar mogelijk
en noodzakelijk passende maatregelen genomen. De doelstelling die hierbij gesteld is, namelijk het behalen
van een (klein) positief resultaat over 2020, is op basis van de concept cijfers 2020 ook realiteit geworden.
Hier zijn we als DG press uiterst tevreden mee.

