Strategische samenwerking tussen NLInvesteert en
Caple resulteert in een tweede groeilening voor GP
Wapening
Caple en NLInvesteert hebben de handen ineengeslagen. Door de commerciële- en
structureringscapaciteiten van Caple te combineren met NLInvesteert in haar rol als
financieringsregisseur en haar unieke investeerdersnetwerk, ontstaat een krachtige combinatie.
De samenwerking heeft inmiddels geresulteerd in een aantal leningen voor MKB bedrijven
waarvan de lening aan GP Wapening een mooi voorbeeld is.
GP Wapening is een bekende en snelgroeiende producent van geprefabriceerde (gevlochten)
wapening voor de betonindustrie. Door de grote vraag naar nieuwbouw worden steeds meer
geprefabriceerde betonelementen in bouwoplossingen verwerkt. Hierdoor groeit ook de vraag
naar geprefabriceerde betonwapening, het specialisme van GP Wapening.
De fabriek wordt uitgebreid met een innovatieve, volautomatische buig- en puntlasmachinelijn
waarop zeer grote, driedimensionale elementen geproduceerd kunnen worden.De
spronginvestering heeft een sterk groen karakter omdat door de verhoogde efficiëntie en het
toepassen van geautomatiseerd puntlassen een substantiële reductie van de CO2 uitstoot wordt
gerealiseerd. Zowel bedrijfseconomisch als milieutechnisch zijn er belangrijke winstpunten.
Bij de eerste stap had Caple een operationele leasing vanuit ING Bank reeds aangevuld met een
langjarige blanco kasstroomlening. In fase twee van het plan wordt nu nogmaals een
groeifinanciering verstrekt zodat GP Wapening de uitrol van het investeringsprogramma volledig
af kan ronden.

Ik ben blij met de strategische samenwerking met Caple. Als NLInvesteert combineren we
verschillende kapitaalsoorten tot de beste financieringsoplossing voor ondernemers.
Caple is een partij die daar op zeer constructieve wijze aan bijdraagt; echte professionals
met het ondernemersbelang voor ogen. De lening aan GP Wapening laat zien wat we in
deze combinatie voor het MKB kunnen betekenen.

Dirkjan Takke, Algemeen Directeur, NLInvesteert

NLInvesteert is een zeer professionele verstrekker van MKB-leningen die op een
constructieve manier naar oplossingen zoekt voor MKB bedrijven. Caple werkt ook op deze
manier en daarom passen we goed bij elkaar. De verstrekte lening aan GP Wapening is hier
een mooi voorbeeld van. We hopen dat we op deze manier nog veel MKB bedrijven vooruit
kunnen helpen.
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