Caple draagt bij aan de internationale groei van
Dutch Poultry Group B.V. (DPG), producent van
modulaire pluimvee slachtlijnen.
Caple heeft de verdere internationale uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten van DPG in Hillegom
ondersteund door een investeringskrediet van €750.000 te realiseren. De lening is verstrekt om
het werkkapitaal te versterken als gevolg van de sterke internationale groei van de onderneming.
DPG ontwikkelt en fabriceert modulaire pre-fab slachtlijnen voor pluimvee, met name voor
kippenslachterijen. Op basis van jarenlange ervaring is een assortiment aan gestandaardiseerde
modules ontwikkeld waarmee klein tot medium pluimveeslachterijen bediend worden. Door de
gestandaardiseerde en modulaire opbouw, zijn de machines zeer geschikt voor productie in
opkomende markten. Het uitgekiende ontwerp maakt het eenvoudiger voor klein tot middelgrote
productielocaties met beperkte infrastructuur en transportmogelijkheden te concurreren met
mega-slachterijen. Bovendien dragen de slachtlijnen bij aan dierenwelzijn en voedselveiligheid.
Met deze werkkapitaal financiering worden deze internationale export activiteiten naar een
volgend niveau gebracht.
In samenwerking met onze businesspartner Finaforte B.V. is een 7 jarige blanco lening aan DPG
van €750.000 gearrangeerd. Deze faciliteit versterkt het werkkapitaal en is ingepast in de
financieringsstructuur van de onderneming. Als adviseur heeft Finaforte de financiering begeleid
en het financieringsplan inclusief prognoses voor haar rekening genomen. Ook de formele
afwikkeling is ter hand genomen.

“De financiering van een internationaal georiënteerde producent van kapitaalgoederen is meestal
niet rechttoe rechtaan. In het bijzonder niet bij een specialist zoals DPG die zich richt op een heel
specifieke markt in opkomende landen. Dit vraagt om nog meer maatwerk. Met deze eerste
financiering samen met Caple hebben wij een mooie specifieke oplossing gestructureerd en
begeleid. Tevens is dit een bijdrage aan de verder ontwikkeling van DPG waar wij blij mee zijn.”
Rhijn Feith, Corporate Finance Adviseur, FinaForte Corporate Finance

“Deze financiering aan DPG is een goed voorbeeld van de ondersteunende rol die wij als Caple
graag voor het internationale en ambitieuze MKB vervullen. Voor een producent van innovatieve
kapitaalgoederen voor markten in opkomende landen is reguliere bankfinanciering minder voor de
hand liggend. In dit soort gevallen biedt de gezamenlijke propositie met BNP Paribas Asset
Management veel toegevoegde waarde, zeker voor situaties die net buiten de standaard vallen.”
Sander Cornelisse, Credit Officer, Caple

