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DGB Group presenteert toekomstvisie en herhaalt outlook van 36% groei in
2019 in de energietak
Op 28 juni 2019 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van DGB Group
plaatsgevonden. De aandeelhouders hebben gestemd over de vaststelling van de jaarrekening 2018,
décharge van de Raad van Bestuur en machtiging tot inkoop van eigen aandelen. Alle
stemmingsitems zijn met 100% van de aanwezige stemmen aangenomen. Een groot gedeelte van
het geplaatste kapitaal was ter vergadering vertegenwoordigd. Onder de aanwezige
aandeelhouders was ook de Stichting Rechtsbescherming Beleggers (SRB). DGB Group moedigt
dialoog met haar aandeelhouders aan en is verheugd met de blijvende steun van haar
aandeelhouders. Tijdens de vergadering heeft het bestuur tevens benadrukt dat zij de gestelde
begroting heeft behaald in 2018 en ook voor 2019, 2020 en 2021 op koers ligt.
Outlook
DGB Group heeft het afgelopen jaar langjarige energieovereenkomsten, inspectie- en
certificeringsovereenkomsten binnen de veehouderij en licentieovereenkomsten in de veterinaire
sector afgesloten. Mede hierdoor stelt het bestuur vast dat zij voor ligt op schema ten opzichte van de
in december 2017 afgegeven begroting over 2019, 2020 en 2021. Beoogd wordt de bestaande groei
van onder andere een toename van 18% energieovereenkomsten in 2019 duurzaam uit te bouwen tot
minimaal 36% over heel 2019.
Het bestuur stelt zich ten doel om behalve organisch te groeien, ook expansie te bereiken door middel
van overnames in de sector. Uitgaande van het scenario dat er geen overnames worden gedaan,
verwacht DGB Group de aankomende jaren een minimale bruto marge van 6 miljoen euro en 1,5
miljoen euro EBITDA te kunnen bereiken. DGB Group is voornemens de groei van 36% aan te wenden
voor investeringen in de softwaredivisie waardoor ondanks de substantiële groei de EBITDA gelijk zal
blijven.
Dierhouderplatform
Op de AVA is door het bestuur in een presentatie de toekomstvisie opnieuw onderstreept. De visie van
DGB Group is erop gericht om de algehele dierhouderij abonnee te maken van het te lanceren
Dierplatform. Het Dierplatform is een agritech en regtech platform waarvan alle dierhouders in
Nederland abonnee kunnen worden. Hierbij is de trend van de overgang van een eigendomseconomie
naar lidmaatschapseconomie geschetst waarin DGB Group recurring omzet kan realiseren, zoals
bijvoorbeeld Spotify en Netflix.
Het Dierplatform is dé plek voor de particuliere en de professionele dierhouder om alle zaken omtrent
hun dieren eenvoudig te regelen en te beheren. Zo kunnen dierhouders aan al hun (wettelijke)
registratieverplichtingen voldoen; het medisch dierdossier van hun dieren beheren; communiceren
met hun dierenarts, bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak; dierbenodigdheden en
diervoeding eenvoudig online bestellen en nog veel meer. Door verschillende actoren binnen de
dierhouderij op het Dierplatform samen te laten komen, wordt er een community gecreëerd. Deze
bestaat onder andere uit dierhouders, dierenartsen, diergeneesmiddelen leveranciers en
verenigingen. Deelnemers aan de community worden betrokken bij de verdere ontwikkeling en

uitbreiding van het Dierplatform. Deze actieve betrokkenheid bij het Dierplatform creëert loyaliteit en
commitment waardoor abonnees jarenlang klant blijven en bijdragen aan de recurring omzet.
Klanttevredenheid is hiervoor cruciaal en vormt één van de bouwstenen van deze community.
Aan de aandeelhouders is gepresenteerd dat in het tweede halfjaar van 2019 veelbelovende
softwareoplossingen gelanceerd zullen worden. Hiermee richt DGB Group zich op de eerste 2 miljoen
dierhouders van de totale markt van 4 miljoen dierhouders in Nederland met als doel een omzet per
abonnee van 100 euro per jaar. Deze omzet bestaat uit 10 euro abonnementskosten voor het
Dierplatform en 90 euro per jaar aan affiliate marketing, zoals het afsluiten van energieovereenkomst
via het Dierplatform en/of het laten inspecteren en certificeren van de professionele dierhouders op
het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid.
Thuismarkt en internationale uitbreiding
Nederland, België, Frankrijk en Duitsland zijn de aankomende jaren de doelmarkten. In Nederland is
de potentiële omzet € 400 miljoen euro per jaar. Dit omzetdoel kan middels de internationale buyand-build strategie nog verder doorgroeien. Door het doen van strategische overnames kunnen de
softwaretoepassingen van het Dierplatform de komende jaren steeds uitgebreid worden en nemen
het aantal dierhouders die zich kunnen abonneren toe.
Duurzaamheid
DGB Group richt zich niet alleen op groei en winstgevendheid, maar wil bij het nastreven van deze
doelen een positieve bijdrage leveren aan een duurzame en circulaire maatschappij. Verwezenlijken
van groeidoelstellingen gaat binnen DGB Group gepaard met maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven die het behalen van financiële resultaten
combineren met maatschappelijk verantwoord ondernemen betere resultaten behalen dan bedrijven
die zich slechts op het behalen van financiële resultaten richten.
De volledige presentatie met de agendapunten, alsmede de toekomstvisie zijn te vinden op de website
van de vennootscha:(www.dgbgroup.nl).
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Over DGB Group
DGB Group is genoteerd aan Euronext, handelend onder de naam ‘DGB’. DGB Group is agritech en
regtech specialist. Wij ontwikkelen en leveren softwareoplossingen aan de algehele dierhouderij en
aanverwante sectoren. Onze softwareoplossingen en ons technologieplatform sluiten niet alleen aan
bij de behoeften van onze klanten, maar ook bij die van ketenpartners, overheden en
brancheverenigingen. Samen een duurzaam verschil maken is waar wij voor staan.
Disclaimer
Dit persbericht bevat geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of
inschrijven op aandelen DGB Group N.V. en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat verklaringen die opgevat kunnen worden als toekomstgerichte uitspraken, onder meer ten aanzien van
de financiële positie van de DGB Group, de door haar behaalde resultaten en de door haar gedreven onderneming(en).

Verklaringen over de toekomst zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze verklaringen zijn
gebaseerd op informatie die momenteel voorhanden is en op prognoses en schattingen van het management van de DGB
Group. Hoewel de DGB Group van mening is dat deze verklaringen gebaseerd zijn op redelijke veronderstellingen, kan zij niet
garanderen dat de uiteindelijk te behalen resultaten niet wezenlijk afwijken van de verklaringen die opgevat kunnen worden
als toekomstgerichte uitspraken. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen
bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regelgeving,
schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, concurrentieverhoudingen en
algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op
enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van DGB Group, worden besproken in het jaarverslag. De
toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document. Behoudens
enige wettelijke verplichting daartoe aanvaardt de DGB Group geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het
bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit document zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met
nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

