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Notulen van de Vergadering van Obligatiehouders van 

DG press HoldinG B.V. ("uitgevende instelling") 

 

Datum:   4 juli 2022 om 13.30 uur 

Locatie:   kantoor uitgevende instelling, Hall  

Aanwezig: 

•  1 belegger 

•  Remko Koolbergen en Mariët Scholten (namens de uitgevende instelling) 

•  Mark Olie (Stichting Obligatiehoudersbelangen, voorzitter van de vergadering) 

•  Myra Meijering en Marc Bos (telefonisch aanwezig namens NPEX) 

 

1.  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 21 oktober 

2021 

De  notulen  van  deze  vergadering worden  zonder wijzigingen  goedgekeurd.  De  definitieve  notulen 

zullen worden gepubliceerd op de NPEX website. 

4.   Toelichting jaarrekening 2021 en 

5.  Presentatie over het lopende boekjaar 2022, trends en ontwikkelingen 

De heer Koolbergen en mevrouw Scholten presenteren deze 2 agendapunten aan de hand van een 

presentatie (zie bijlage).  
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De heer Olie complimenteert de uitgevende instelling met de goede leesbaarheid van de jaarrekening.  

De belegger vraagt of het makkelijk is om de flexibele schil van personeel in stand te houden. De heer 

Koolbergen  antwoordt  dat  de  flexibele  schil  wordt  gevormd  door  een  aantal  oud‐medewerkers 

alsmede personen uit de omgeving. De uitgevende instelling heeft geen moeite om deze flexibele schil 

in stand te houden. 

De  uitgevende  instelling  zit  nog  steeds  bij  de  afdeling  Bijzonder  Beheer  van  Rabobank. Mevrouw 

Scholten geeft aan dat de uitgevende instelling wat dat betreft naar verwachting in de laatste fase zit; 

de liquiditeitspositie is immers goed en het resultaat ontwikkelt zich positief. 

6. Rondvraag 

De belegger vraagt waarop in de toekomst de focus ligt en hoe de uitgevende instelling omgaat met 

duurzaamheid. De heer Koolbergen antwoordt dat de key performance indicators momenteel nog in 

ontwikkeling zijn maar dat m.n. wordt gestuurd op order intake en liquiditeitspositie. De service en 

spares activiteiten kunnen nog worden verbeterd c.q. uitgebreid. Daarnaast ontwikkelt de uitgevende 

instelling  ook  enkele  innovatieve  initiatieven.  Voor  wat  betreft  duurzaamheid  meldt  de  heer 

Koolbergen  dat  de  uitgevende  instelling  zoveel  als  redelijkerwijs mogelijk  en  verantwoord  is  haar 

operatie verduurzaamt, bijv. door het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het gebouw en het 

leasen van hybride/elektrische auto’s. 

7. Sluiting 

De heer Olie sluit de vergadering.  



Vergadering van obligatiehouders 
DG press HoldinG B.V.

Hall, 4 juli 2022



Agenda

• Jaarrekening 2021
• Ontwikkelingen 2022
• Verkopen 2022
• Forecast en realisatie 2022
• Markt trends



Jaarrekening 2021

DG press HoldinG B.V. 
geconsolideerd

2018 2019 2020 2021

Omzet 15.729.735 9.479.176 7.264.221 10.062.291

Bruto bedrijfsresultaat 5.524.598 4.659.389 3.891.630 4.569.715

Brutomarge 35% 49% 54% 45%

EBITDA 584.692 438.372 347.320 491.445

EBIT 394.873 297.441 273.942 391.267
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Toelichting 2021

• Nagenoeg alle omzetstromen zijn gestegen door meer verkochte projecten 
en het weer kunnen reizen in verband met COVID.

• Daling omzet Extensions door incidentele opdrachten in 2020.
• Marge is gedaald echter was 2020 incidenteel hoog door project geleverd 

in Tunesië met een hoge marge. 
• Geen gebruik gemaakt van NOW regelingen of gerelateerde regelingen in 

2021.
• Overige bedrijfskosten goed beheersbaar, tevens gewerkt aan flexibele 

schil om fluctuaties in capaciteit op te vangen



Ontwikkelingen 2022

• Impact COVID zeer gering. Orderportefeuille raakt steeds verder gevuld. 
Geen sprake meer van quarantaine of lagere bezetting.

• Hogere inkoopprijzen worden zover mogelijk door vertaald in de 
verkoopprijzen. Offerte geldigheid verkort. Langere levertijden leidt 
vooralsnog niet tot problemen, afnemers zijn bekend met de 
problematiek. Daarnaast veelal uitwijkmogelijkheden bij leveranciers van 
onderdelen (dual sourcing).

• Omzet in sanctielanden circa € 200.000 en daarmee 2% van totale omzet. 
Het (tijdelijk) wegvallen van deze omzet geeft geen 
continuiteitsproblemen. 



Ontwikkelingen 2022

• Inzet op groei, uitbreiding marketing afdeling, marketing activiteiten en 
sales.

• Nadruk op ontwikkeling, sustainability en toekomst DG press.
• Wisselingen in MT, komst Service Director en Financial Manager 
• Komst nieuwe medewerkers



Ontwikkelingen 2022

In het April issue van het Europese Converter
Magazine hebben wij als DG press op de
voorpagina van het Converter Magazine gestaan.
Daarin was een mooi artikel opgenomen over onze
nieuwe machine. Focus ligt bij onze machine op het
decarboniseren van de print. Wij gebruiken 0%
oplosmiddelen in onze inkten en hebben daarnaast
ook de laagste energiekosten, omdat we geen
heteluchtovens gebruiken of naverbranders nodig
hebben. Daarmee reduceert de offset techniek
ongeveer 75% de CO2 emissie t.o.v. de traditionele
druktechnologie.

Lees het artikel online: https://bit.ly/3vHbpuF



Verkopen 2022

Naast onze reguliere spares, service en extension omzet hebben wij in 2022 
tot en met heden meerdere grotere machines verkocht. 
Een selectie hieruit;

- Europese klant – new machine. Verkoopprijs € 4,1 miljoen
- Looptijd december 2021 tot en met juli 2022 

- Europese klant – new machine. Verkoopprijs € 3,8 miljoen
- Looptijd juni 2022 tot en met augustus 2023 

- Europese klant– used machine. Verkoopprijs € 0,3 miljoen
- Looptijd januari 2022 tot en met mei 2022

- Er lopen nog enkele projecten in de laatste fase

Hiernaast doorloop van gestarte projecten in 2021.



Forecast en realisatie 2022

Forecast 1.0 
2022

Q1 begroting 
2022

Q1 realisatie 
2022

Omzet 13.009.858 3.137.491 2.217.000

Bruto bedrijfsresultaat 6.888.629 1.750.003 1.121.781

Brutomarge 47,1% 44,2% 49,4%

EBITDA 742.761 -37.396 -52.983

EBIT 684.001 -72.434 -67.715



Forecast en realisatie 2022
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Increased Use of Short-
Run, Custom Packaging

Trend
 Increased use of 

versioning and 
customized runs

 Average print run lengths 
are shortening

 Increase ibn 
Convenience small size 
packaging 

Focus on 
Sustainability

Trend
 Increased Consumer 

concern about 
environmental impact

 Increased awareness to 
reduce or stop fossil 
hydrocarbons use 
(solvents)

Food Safety 
& Regulation

Trend
 >75% of consumer 

flexible packaging is 
used for food & 
beverage

 Regulation of 
“migration” of inks 
through substrates

Focus on Reducing Cost 
to Print

Trend
 Packaging printers 

compete on a basis of 
cost. Start-up waste and 
a high ‘good product 
uptime’ are decisive in 
cost control

Markt trends 
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