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Titel
DGGF108350220200803 Levering van folie extrusielijn in Indonesië
Exporteur
Meaf Machines B.V., Yerseke
Land
Indonesië
Sector
Kunststofverwerkende industrie
Bedrag
Maximum schadevergoeding: EUR 571.105,Periode
Fabricatie: 7 maanden
Kredietduur: 48 maanden
Betrokken partijen
Debiteur: PT. Camiloplas Jaya Makmur, Tangerang, Indonesië
Ontwikkelingsimpact
Het scheppen van werkgelegenheid:
Momenteel zijn er ongeveer 400 personeelsleden werkzaam bij debiteur. Indien de transactie
doorgang vindt zal het personeelsbestand van debiteur met ongeveer 10 FTE toenemen.
Vergroten van de productiekracht:
De extrusie capaciteitsverhoging zal ongeveer 11.000 kg (11 ton) per dag zijn, dus een
substantiële omzetverhoging voor dit bedrijf.
De overdracht van kennis, vaardigheden en technologie:
Naast de installatie van de complete Extrusielijn door MEAF in de fabriek van de klant zal er ook
door een intensieve training gegeven worden aan de lokale operators. Hierin zal worden geleerd
hoe optimaal te produceren met de allernieuwste extrusie technologie welke aan de top staat
van productie efficiency. Heel attractief voor de klant is ook de enorme besparing op het
elektriciteitsverbruik dat 50% lager is ten opzichte van dan de concurrerende Aziatische folieextrusielijnen. Door de zeer korte afsteltijden van de MEAF-machines zal er minder sprake zijn
van afval wat uiteraard ook vele positieve kanten heeft (milieu, financieel, etc.)
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Overige positieve effecten
MEAF geeft ook nog aan dat de personeelsuitbreiding veelal tot gevolg heeft dat er meer
jongeren, waaronder ook veel vrouwen aan het werk gaan. Dit hebben zij ook tijdens hun
bezoeken aan Indonesië waargenomen en wordt gezien als een positief effect.
Milieutoets
De transactie is geclassificeerd als E-risico.
Het milieu- en sociale risico dat de onderhavige transactie met zich meebrengt wordt
beoordeeld als aanvaardbaar.
Korte omschrijving
De transactie bestaat uit de levering en installatie van één folie extrusielijn voor de kunststof
verpakkingsindustrie alsmede installatie, after-sales-services en training. Het betreft een
uitbreiding op het bestaande machinepark. De klant investeert enerzijds in nieuwe Duitse
thermomachines en deze machines hebben folie nodig om producten te kunnen produceren.
Dat is de reden dat de klant ook investeert in een folie extrusielijn om deze folie te maken.
Camiloplas is één van de grotere ondernemingen op het gebied van plastic- en
kunststofverpakkingen in Indonesië. Het bedrijf maakt bekers en verpakkingen voor voedsel en
medicijnen.
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