
Caple draagt bij aan de verdere groei van MRK Holding
B.V. (MRK) door een blanco groeifaciliteit te begeleiden

van € 600.000 als versterking van de
financieringsstructuur.

Caple heeft een 6 jarige blanco groeilening aan MRK vorm gegeven die naast de faciliteit van 
huisbankier ING Bank het werkkapitaal helpt versterken. Voorts is een deel van de hoofdsom
gebruikt om dure leningen van andere alternatieve financiers af te lossen.

MRK is een gespecialiseerde distributeur van een aantal bekende sportkleding merken zoals
Under Armour Golf, Rossignol en Pro Kennex. MRK opereert in zes Europese landen met  klanten
in deze speciaal segmenten zoals de golf- en skikleding. Hierbij levert de proactieve
ondersteuning op het vlak van marketing & verkoop activiteiten een belangrijke bijdrage. MRK is
dus niet alleen de distributie partner voor zijn klanten maar begeleidt het hele marketing en sales
traject en helpt dat vormgeven.

Samen met onze business partner Financieringsvoorstel.com is een passende 6 jarige blanco
groeilening van € 600.000 vorm gegeven die het werkkapitaal van MRK versterkt zodat nog beter
kan worden ingespeeld op actuele marktomstandigheden. Ook is een deel van de hoofdsom
aangewend om een tweetal kleinere leningen van andere alternatieve financiers af te lossen.
Hierdoor ontstaat een stabielere en goedkopere financieringsstructuur. Het deskundige en
concrete advies van Financieringsvoorstel.com, waaronder het opstellen van de financiële
prognoses, heeft ervoor gezorgd dat een optimaal en bestendig totaalplaatje tot stand is
gekomen.

¨De financiering van een internationale distributieonderneming is veelal een kwestie van
maatwerk. MRK (insidebrands.nl) is een echte specialistische speler die de indirecte distributie
van mooie en bekende merken verzorgt. Hierbij is de financieringsoplossing niet alleen een
kwestie van prijs en productkeuze maar is het ook zaak om een langjarige bestendige oplossing
te creëren. Een oplossing die past bij de onderneming en haar ambities. In dit soort trajecten komt
onze toegevoegde waarde dan ook duidelijk naar voren.¨ 

David Prommersberger, Financieringsvoorstel.com

¨Deze langjarige scherpe werkkapitaalfinanciering is een mooi voorbeeld van de bijdrage die
Caple, in combinatie met de andere financiers aan het ambitieuze internationale MKB kan
leveren. De financiering van internationaal groeiende MKB bedrijven is niet altijd vanzelfsprekend.
Wij zijn echter juist in staat om deze toekomstverwachtingen goed op waarde te schatten. Samen
met onze financieringspartner BNP Paribas Asset Management wordt voor dit soort
ondernemingen een perfecte, bestendige en toekomst gerichte oplossing geboden.¨ 

Sander Cornelisse, Credit Officer, Caple


