Caple draagt bij aan de verdere groei van Tuned Imports,
de specialist in klassieke Amerikaanse en Europese
sportwagens.
Caple heeft de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten van Tuned Imports in Schiedam (Tuned)
ondersteund door een aanvullend investeringskrediet van €1.000.000 te realiseren. De lening is
verstrekt in aanvulling op bestaande faciliteiten en een bescheiden herfinanciering.
Tuned is gespecialiseerd in de import van unieke klassieke Amerikaanse en in mindere mate
Europese sportwagens. Bekende modellen zijn de Ford Mustang, de Chevrolet Corvette en de
Mercedes SL. Via een uitgebreid netwerk worden wat zeldzamere exemplaren geïmporteerd en
vervolgens aangeboden. In de eigen werkplaats worden ook Ford Mustangs (1964-1973)
gerestaureerd voor een beperkt aantal klanten. Met deze financiering worden al deze activiteiten
naar een volgende niveau gebracht.
In samenwerking met onze businesspartner Mol Stapelfinancieren is een 8 jarige blanco lening
aan Spinhoven Invest Holding B.V. en haar werkmaatschappij Tuned Imports B.V. (Schiedam) van
€1.000.000 gearrangeerd. Deze faciliteit versterkt het werkkapitaal en is ingepast in de
financieringsstructuur van de onderneming. Als adviseur heeft Mol Stapelfinancieren de
financiering begeleid en het financieringsplan inclusief prognoses voor haar rekening genomen.
Ook de formele afwikkeling is ter hand genomen.

"De financiering van een internationale handelsonderneming is meestal niet rechttoe rechtaan.
Tuned is een echte specialistische speler in een heel specifieke markt hetgeen nog meer
maatwerk vereiste. Met deze eerste financiering samen met Caple hebben wij een mooie
specifieke oplossing gestructureerd en een bijdrage geleverd aan de verder ontwikkeling van
Tuned."
Johan Mol, Mol Stapelfinancieren

“Deze financiering aan Tuned is een goed voorbeeld van de ondersteunende rol die wij als Caple
graag voor het wat grotere en groeiende MKB vervullen. Voor deze eerste lening samen met Mol
Stapelfinancieren hebben we Tuned als referentie in dit klassieke auto segment goed leren
kennen en begrijpen. Deze lening illustreert ook de toegevoegde waarde van de BNP Paribas
Asset Management propositie voor situaties die net buiten de standaard vallen.”
Michiel Slinkert, Managing Partner, Caple International

