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

Datum:

22 oktober 2020 om 10.00 uur

Locatie:

via Zoom video conference

Aanwezig:

1.

•

6 beleggers

•

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

•

Alan van Griethuysen (NPEX)

•

Mark Olie (Stichting Obligatiehoudersbelangen, voorzitter van de vergadering)

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 24 oktober
2019

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

Toelichting jaarrekening 2019 en

5.

Presentatie over het lopende boekjaar 2020, trends en ontwikkelingen

De heer Koolbergen en mevrouw Koekoek presenteren deze 2 agendapunten aan de hand van een
presentatie (zie bijlage).
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De heer Olie en de beleggers hebben een aantal vragen naar aanleiding van deze presentatie:
Vraag: waardoor zijn de personeelskosten met meer dan 10% toegenomen ?
Antwoord: dit is veroorzaakt door minder inleen van personeel en meer aanname van personeel.
Kosten van inleen personeel zijn sterker gedaald dan de stijging van de personeelskosten door
aanname van personeel. De kosten voor inleen personeel waren opgenomen onder “kosten van grond
en hulpstoffen”.
Vraag: wanneer wordt de omzet geboekt met betrekking tot de (verkoop en verhuizing van de)
gebruikte Parkland machine ?
Antwoord: in 2020 en 2021.
Vraag: is dit soort verhuizingen gebruikelijk ?
Antwoord: ja, maar die van deze Parkland machine (van zo’n 40 meter lang en 5 meter hoog) is wel
één van de grootste.
Vraag: hoe worden de douaneformaliteiten en overige logistieke aspecten geregeld ?
Antwoord: deze worden voornamelijk door de transporteur geregeld. Niettemin vraagt e.e.a. ook de
nodige aandacht en begeleiding van de onderneming.
Vraag: waarvoor zou de extra EUR 300.0001 van de 2e obligatielening worden gebruikt ?
Antwoord: voor de aflossing van de resterende hoofdsom van de achtergestelde lening van Plenk
Rotating Equipment. Vooralsnog wordt de extra EUR 300.000 nog niet opgehaald omdat dit niet
noodzakelijk is.
Vraag: zijn de servicecontracten langlopende contracten ?
Antwoord: de servicecontracten hebben een looptijd van 1 jaar maar worden meestal telkens verlengd
voor een nieuwe periode van 1 jaar.
Vraag: waarom zijn de marges op de nieuwe machines in 2020 hoger dan in 2018 en 2019 ?
Antwoord: dit komt enerzijds door een verbeterde calculatie; anderzijds zijn de nieuwe machines die
in 2020 zijn/worden geleverd bestemd voor klanten waarvoor kwaliteit belangrijker is dan prijs.
Vraag: hoe denkt de uitgevende instelling de eventuele terugkoop van de Thallo intellectuele
eigendom te financieren ?
Antwoord: door middel van nieuwe orders voor Thallo machines en samenwerking met derden.
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De beoogde totale opbrengst van de 2e obligatielening was EUR 1,5 miljoen. Uiteindelijk is voor iets meer dan
EUR 1,2 miljoen ingeschreven.
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De heer Koolbergen geeft verder nog aan dat er gelukkig onder het personeel nog geen gevallen zijn
geweest van Covid‐19. Tijdens de 1e golf was de helft van het personeel op kantoor en de andere helft
werkte thuis. Reizen door service medewerkers was en is nog steeds zeer beperkt. De uitgevende
instelling heeft gebruik gemaakt van de NOW regelingen van de overheid. Het Management Team
heeft een loonoffer gebracht van 10% en heeft het personeel gevraagd om niet de eerste 4 overuren
uit te laten betalen. Daarnaast is er afscheid genomen van een aantal medewerkers, is er een aantal
medewerkers met deeltijd ontslag en zijn 4 medewerkers gedetacheerd bij opdrachtgevers in de
omgeving.
6. Rondvraag
De heer Olie en enkele beleggers spreken hun waardering uit voor het management ten aanzien van
de wijze waarop het de Covid‐19 crisis te lijf gaat.
7. Sluiting
De heer Olie sluit de vergadering.

Deze notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld tijdens de vergadering van obligatiehouders van de
uitgevende instelling van 21 oktober 2021.
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