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Titel
DGGF107305320200518 lollypop-verwerkende machines in Egypte
Exporteur
Gea Food Solutions Weert B.V., Weert
Land
Egypte
Sector
Voedselverwerkende machines
Bedrag
Maximum schadevergoeding: EUR 454.551,Periode
Fabricatie: 14 maanden
Kredietduur: 36 maanden
Betrokken partijen
Debiteur: HMTO for Import and Export Co. Mr. Hussein Abbas Ahmed & Mohammed Hemdan
Ahmed, Giza, Egypte
Ontwikkelingsimpact
Het scheppen van werkgelegenheid:
Volgens de opgave van exporteur zal deze te verzekeren transactie zes directe (voltijds) banen
scheppen, waarvan één voor een vrouw. Tevens zullen er waarschijnlijk indirecte banen worden
gecreëerd in de keten.
Vergroten van de productiekracht:
Naar schatting zal de investering in de machines de omzet van debiteur met 35% doen
toenemen.
De overdracht van kennis, vaardigheden en technologie:
Door het gebruik van moderne machines die zijn gebouwd conform de Europese richtlijnen voor
efficiëntie, hygiëne en veiligheid, zal het kennisniveau van de operators, technische dienst en
schoonmaakpersoneel toenemen.
Overige positieve effecten
Doordat de machines efficiënt zijn in het gebruik wordt er minder afval geproduceerd. Dit
beoordelen wij als gunstig voor het milieu.
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Milieutoets
Voor onderhavige transactie (< € 10 miljoen, geen gevoelige sector) hoeft er enkel een MVO-Ebeoordeling te worden uitgevoerd. Deze was eerder gedaan voor een andere transactie van
GEA. De conclusie van deze beoordeling luidt aanvaardbaar risico. Deze beoordeling is nog
steeds geldig.
Korte omschrijving
Onderhavige transactie betreft de levering van machines om lolly’s te produceren, inclusief
de installatie. De machines worden geproduceerd door GEA Food Solutions in Weert en
worden geleverd aan de Egyptische producent van snoepgoed HMTO for import and export
co. (hierna HMTO). De exporteur wil een leverancierskrediet van 3 jaar aanbieden aan zijn
klant en zal hiervoor een rente van 8% in rekening brengen. De huisbank van exporteur heeft
aangegeven geen interesse te hebben om de wissels te verdisconteren als gevolg van de
geringe omvang van de transactie. Exporteur verzoekt ons om het kredietrisico te verzekeren
en de wissels te verdisconteren bij levering.
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