
Eldohm, een referentie voor speelgoed, groeit gestaag
verder met ondersteuning van Caple

Caple heeft de verdere groei van Eldohm B.V. (Eldohm) in Amersfoort gefaciliteerd door een
groeifinanciering van €1.700.000 te realiseren. De lening is bedoeld als versterking van het
werkkapitaal en vult de faciliteiten van huisbank ING aan.

Sinds 2008 is Eldohm een bekende naam in kinderspeelgoed. Enerzijds importeert en distribueert
het bedrijf zelf ontwikkeld speelgoed binnen en buiten de EU. Hierbij wordt samengewerkt met
bekende labels zoals Nickelodeon, Telekids en Studio 100. Recent is een veelbelovende
samenwerking met Mattel voor het merk Fisher Price gestart. Anderzijds worden ook producten
van derden aangeboden zoals de Kurio tablet en WowWee speelgoed. Verkopen lopen
voornamelijk via bekende retailpartners zoals Coolblue, Action en ook Amazon. De initiële
ontwikkeling van nieuw speelgoed vindt plaats in Nederland waarna vervolgens finale ontwerpen
en productie ondergebracht zijn in het Verre Oosten.
 
In nauwe samenwerking met onze businesspartner BDO Noord Oost Nederland is een 8 jarige
blanco lening van €1.700.000 gearrangeerd. Deze faciliteit versterkt het werkkapitaal en is naast
de reguliere financiering van de huisbank ING ingepast in de financieringsstructuur van de
onderneming. Als adviseur heeft BDO Noord Oost Nederland het gehele financieringstraject
begeleid en het financieringsplan inclusief prognoses voor haar rekening genomen. Ook de
formele afwikkeling is actief ondersteund.

“De financiering van een groeiende groothandel met sourcing in het Verre Oosten met complexe
inkooptrajecten  zoals Eldohm vraagt om flexibel maatwerk en een uitgekiende stapelfinanciering
waarbij de verschillende componenten perfect zijn afgestemd. Met deze financiering voor Eldohm
samen met Caple hebben wij een mooie specifieke oplossing gearrangeerd. Huisbank ING is ook
tevreden met de door ons voorgestelde gezamenlijke financieringsoplossing die de onderneming
verder heeft geholpen in zijn ontwikkeling.¨ 

Natale Valente, Senior Adviseur-Manager, BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V.

“Deze financiering is een goed voorbeeld van wat wij kunnen bieden. Voor een groeiende en
geavanceerde groothandelsonderneming zoals Eldohm moet de reguliere bankfinanciering veelal
worden aangevuld. Zeker als productie en inkoop in het Verre Oosten is ondergebracht en
voorfinanciering van voorraadposities gevraagd wordt. In dit soort gevallen biedt de gezamenlijke
propositie met BNP Paribas Asset Management aanvullend aan bestaande bankfinanciers (ING
Bank) veel toegevoegde waarde.” 

Sander Cornelisse, Credit Officer, Caple


