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Titel
DGGF20160722 Voedselverwerkende machines in Senegal
Exporteur
Gea Food Solutions Weert B.V., Weert
Land
Senegal
Sector
Voedselverwerkende machines
Bedrag
Maximum schadevergoeding: EUR 870.316,-Periode
Fabricatieperiode: 10 maanden
Kredietduur: 3 jaar
Betrokken partijen
Debiteur: Confisen S.A.R.L., Dakar / Senegal
Ontwikkelingsimpact
Het scheppen van werkgelegenheid:
De transactie is onderdeel van een uitbreidingsproject waarbij een nieuwe fabriek zal worden
gebouwd waarin de lollipopverwerkende machines geplaatst zullen worden. De onderhavige
transactie zal bijdragen aan een groei van de directe werkgelegenheid. Naar verwachting zal het
gehele uitbreidingsproject, waarbij een nieuwe fabriek zal worden gebouwd voor de productie
van snoep, extra werkgelegenheid voor ca. 171 FTE’s creëren. Er is echter geen aanvullende
informatie beschikbaar omtrent de individuele bijdrage van de transactie m.b.t. de toename van
werkgelegenheid.
Vergroten van de productiekracht:
De productiekracht wordt versterkt door de levering van de lollipopverwerkende machines.
Naar verwachting zal de koper efficiënter kunnen werken en de productiecapaciteit kunnen
verhogen. Op basis van financiële rapporten wordt in het eerste jaar een omzetgroei van 100%
beoogd en een stijging in de winst van 35%. Tevens zal de handel in film verpakkingsmateriaal
en suiker als grondstof, toenemen. Dit zal naar verwachting leiden tot een 100% stijging in de
omzet van toeleveranciers.
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De overdracht van kennis, vaardigheden en technologie:
De machines zijn technisch van hoogwaardige kwaliteit en hun ontwerp is conform de hoge
Europese normen en richtlijnen op het gebied van efficiëntie, hygiëne en veiligheid. De
exporteur heeft bevestigd een training te zullen faciliteren voor het lokale personeel om er voor
te zorgen dat de werknemers die de machines zullen bedienen alsmede degenen die de
machines gaan onderhouden, over voldoende kennis en expertise beschikken om het
productieproces voort te zetten. Tevens zal de exporteur gedurende de operationele periode,
naast reserve onderdelen, ook technisch advies blijven geven om de onderneming op
operationeel gebied te ondersteunen. Het werken met de nieuwe machines zal onder operators,
technische dienst en schoonmaakpersoneel leiden tot een hoger kennisniveau op het gebied
van het voedselverwerkingsproces.
Andere positieve effecten:
Naast bovengenoemde criteria evalueren wij ook naar andere positieve effecten, bijvoorbeeld
op het gebied van milieu. In de onderhavige transactie levert de exporeur machines die zeer
efficient, hygiënisch en milieuvriendelijk produceren. Dit resulteert in een lager energieverbruik
en efficienter gebruik van grondstoffen en verpakkingsmaterialen.
Milieutoets
Onderhavige transactie is als een E-project gekwalificeerd. De transactie is aanvaardbaar
bevonden.
Korte omschrijving
De levering van drie lollipop-verwerkende machines inclusief installatie en ingebruikstelling
en training aan het personeel.
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