
Caple faciliteert een versterking van het werkkapitaal en
een consolidatie van de aandeelhoudersstructuur bij

Bouman Industries B.V.

Caple heeft de verdere uitbouw en groei van de bedrijfsactiviteiten van Bouman in Almelo
ondersteund door een financiering van €2.500.000 te realiseren. De lening is verstrekt om het
werkkapitaal te versterken en om de aandeelhoudersstructuur te consolideren.

Al 70 jaar is Bouman een referentie voor gespecialiseerde industriële machinebouw in het
Twentse. Het bedrijf is begonnen als machinebouwer en toeleverancier voor de textielindustrie.
Inmiddels is Bouman uitgegroeid tot een toonaangevende speler op het gebied van ontwerp en
ontwikkeling van machines, het toeleveren van complexe machineonderdelen en de zogeheten
assembly’s tot en met gebruiksklare levering van complete hoog technologische
productiesystemen. Bouman is actief in verscheidene industrieën waaronder de chemische, de
medische, de luchtvaart en semiconductors. Toonaangevende bedrijven worden tot de
klantenkring gerekend zoals VDL,  Abbot en Thales.
 
Samen met onze businesspartner Tiehuis Zakelijk Advies is een 8 jarige blanco lening aan
Bouman van €2.500.000 gearrangeerd. Deze faciliteit versterkt het werkkapitaal en is ingepast in
de financieringsstructuur. Een deel is ingezet om de aandeelhouderstructuur te consolideren. Als
adviseur heeft Patrick Tiehuis het financieringstraject intensief begeleid en het financieringsplan
gemaakt.

 
“De financiering van een groeiende industriële onderneming met een geavanceerde
financieringsstructuur vraagt om maatwerk. Zeker nu er publiek genoteerde obligatieleningen
uitstaan op NPEX moeten de verschillende componenten van de ondernemingsfinanciering
perfect op elkaar zijn afgestemd. Bovendien is een consolidatie van de aandeelhoudersstructuur
een delicate aangelegenheid die zorgvuldig aangepakt moet worden. Wij zijn dan ook tevreden
met het gezamenlijke resultaat dat met Caple voor Bouman is neergezet.” 

Patrick Tiehuis, Eigenaar Tiehuis Zakelijk Advies

“Deze financiering aan Bouman is precies de hoogwaardige ondersteuning die wij kunnen bieden.
Langjarige blanco financiering om de ambitie van de ondernemer en de onderneming te kunnen
waarmaken is hetgeen wij bij Caple graag verzorgen. In dit geval, waarbij de financieringsmix
tevens publieke leningen via NPEX herbergt, biedt de gezamenlijke propositie met BNP Paribas
Asset Management aanvullend aan bestaande financiers zeer veel toegevoegde waarde.” 

Sander Cornelisse, Senior Credit Officer, Caple


