Caple en NLInvesteert faciliteren in samenwerking met
Johnsons Corporate Finance een aanvullende
groeilening voor Dutch Food Technology B.V. (DFT)
Caple en NLInvesteert werken sinds Q4 2021 strategisch samen. Begeleid door Johnsons
Corporate Finance is een vierjarige groeilening aan DFT verstrekt van €1.500.000,-. De
financiering wordt deels gebruikt voor herfinanciering en het restant voor versterking van het
werkkapitaal.
DFT heeft een machine ontwikkeld waarmee supermarktklanten met een druk op de knop, snel en
simpel, binnen 10-15 seconden een verse ananas in stukjes of schijfjes kunnen laten snijden.
Deze machine heet de `Pinabar´ en is volledig gepatenteerd door DFT. De Pinabar wordt
wereldwijd in meer dan 15 landen verkocht aan grote supermarktketens, zoals Carrefour, Rewe,
Walmart en Edeka. In landen zoals China, de USA en Canada heeft DFT
samenwerkingsovereenkomsten met grote distributieondernemingen en de fruitproducenten zoals
wereldspelers Dole en Delmonte.
Er zijn al 1.500 Pinabars verkocht en gelet op de enthousiaste reacties is het verdere
groeipotentieel groot. Met name de uitrol bij een aantal supermarktketens zoals Edeka zal een
versnelling in de ontwikkeling betekenen. Door de patentbescherming en de hoge kwaliteit van de
machines en service heeft DFT een aanzienlijk voorsprong op mogelijke concurrentie.
Voor verdere groei van de onderneming is aanvullend aan huisbankier ING Bank een 4-jarige
termijn lening verstrekt van €1.500.000 die een perfect passende oplossing bleek te zijn. De
financieringsstructuur is mede geadviseerd door Johnsons Corporate Finance B.V. die namens
DFT optrad bij deze transactie.

In samenwerking met Caple is een perfecte financieringsoplossing aan een ambitieuze
MKB-onderneming verstrekt. NLInvesteert combineert verschillende oplossingen om tot
maatwerk financiering te komen. Deze lening aan DFT toont nogmaals wat we in
combinatie met Caple voor het MKB kunnen betekenen.

Niels Doorenspleet, Senior Risk Manager, NLInvesteert

In de praktijk blijkt dat snelle (internationale) groeiers in het MKB-segment niet voor al hun
financieringsvraagstukken terecht kunnen bij de huisbankier. De financieringsbehoefte van
DFT bleek middels een groeifinanciering van Caple en NL Investeert een passende
oplossing. De gerealiseerde oplossing onderstreept nogmaals de toegevoegde waarde van
specialisten in het veld.
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