Caple faciliteert een milieuvriendelijke groei-investering
van GP Wapening B.V. met een blanco kasstroomlening
van €1,500,000

Samen met Mol Stapelfinancieren is een 5-jarige blancokasstroom lening van €1,500,000
gefaciliteerd voor het snel groeiende GP Wapening B.V. (GPW) uit Ysselstein, Limburg. Deze
investering in de productieomgeving waarborgt de toekomstige groei gecombineerd met
belangrijke milieuwinst.
GPW is een bekende en snel groeiende producent van geprefabriceerde (gevlochten)
betonstaalconstructies voor de bouwindustrie. Door de grote vraag naar nieuwbouw worden
steeds meer geprefabriceerde betonelementen in bouwoplossingen verwerkt. Hierdoor groeit ook
de vraag naar geprefabriceerde wapeningstaalconstructies; het specialisme van GPW. De
moderne fabriek wordt verder uitgebreid met ondermeer een volautomatische buig- en nettenlasmachinelijn. Met deze schaalbare oplossing kan de productie aanzienlijk worden vergroot. Maar,
door de verhoogde efficiëntie en de precisie bij het lassen wordt ook een substantiële reductie van
de uitstoot gerealiseerd en wordt het energieverbruik per eenheid verminderd. Zowel
bedrijfseconomisch als milieutechnisch zijn dat belangrijke winstpunten.
In samenspraak met Mol Stapelfinancieren is een toegesneden financieringsoplossing ingeregeld.
Een operationele leasing vanuit ING Bank is door ons aangevuld met een langjarige blanco
kasstroom lening. Het pakket is dusdanig vormgegeven dat de productiefase van de nieuwe
machine(s) eveneens in de financiering is meegenomen.

"Dit soort complexe stapelfinancieringen vraagt een goed samenspel tussen alle betrokken
partijen. Bij GPW lag de uitdaging deels in het feit dat de investering in de nieuwe machine
tijdens de bouwfase daarvan eveneens gefinancierd moest worden. Na ingebruikname
moet dit aansluiten bij een meer regulier op maat gesneden oplossing. In samenspraak met
Caple en ING Bank is dit ook in geval van GPW goed gelukt."

Johan Mol, Mol Stapelfinancieringen

"De combinatie van voorfinancieren van een kapitaalinvestering gevolgd door een
kasstroom lening is in dit segment uitdagend te noemen. Zeker als het een snel groeiende
onderneming betreft. Ook in dit soort gevallen bewijst het langjarige BNPPAM blanco
leningen product zijn waarde. Het is mooi dat groei in combinatie met milieuwinst in deze
toch soms wat behoudende industrie gefinancierd is."

Jan Marius Louwerse, Head of Dutch Credit, Caple

