KEBILI BV is een doorontwikkeling van ‘South Organic’ een
bekende exporteur van bio en fairtrade dadels in Tunesië.
Aanleiding voor de oprichting van het bedrijf is tweeledig, namelijk
grotere betrokkenheid bij de handel en verbreding van het
assortiment.
HANDEL

KEBILI BV is opgericht om te komen tot een
samenwerkingsverband tussen de producent in Tunesië en de
afnemers van haar producten, in eerste instantie in de EU. Het gaat
daarbij om de organisatie van de afzet van de producten;
afstemming van het assortiment , prijs en kwaliteit, waarbij goede
communicatie centraal staat.
Daarnaast verleent KEBILI technische hulp bij het opzetten van de
nodige productie-units en – heel belangrijk – hulp bij de

Naast de huidige export naar de EU en Zwitserland via een enkele
importeur wordt gestreefd naar een handelsmodel waarin de
producent zelf actief is betrokken.

financiering ervan.

Hierdoor wordt de handel met de eindafnemers meer direct,
persoonlijk en dus meer transparant. Ook wordt gezocht naar
uitbreiding van de export, o.a. naar de VS, Japan en het Midden
Oosten.

KEBILI = SHARETRADE

BREDER ASSORTIMENT
Momenteel bestaat de export van South Organic vooral uit ontpitte
dadels.
Doel is uitbreiding van het assortiment, met name met dadels aan
takjes en dadels met pit.
Ook willen we starten met de productie van dadelstukjes,
dadelsuiker, dadelpasta, dadelsiroop.

Uniek binnen KEBILI BV is dat de producent de meerderheid bezit
van de aandelen en dat we dat ook zo zullen houden bij nieuwe
uitgifte van aandelen. Deze constructie zien we als een verbeterd
ontwikkelingsmodel omdat de producent (en) op deze manier
blijvend zeggenschap uitoefenen op de export van hun producten.
Het aandeelhouderschap staat open voor iedereen die interesse
heeft in het project. U draagt hierdoor bij aan de leefbaarheid van
een deel van Tunesië, dat onder druk staat van vele problemen op
het gebied van armoede, werkgelegenheid, ontvolking ,droogte.
U zit letterlijk regelmatig met de producent zelf om de tafel om
ervaringen en belangen te delen!

Liever geen actieve rol als aandeelhouder, maar wel interesse om
ons werk te ondersteunen?
We zoeken bedrijven en personen die bereid zijn een lening te
verstrekken aan KEBILI.
We sturen U graag meer informatie via.

Met KEBILI gaan we naast de vanzelfsprekende
uitgangspunten BIO en FAIR - een stapje verder naar

Kebili b.v.
Heide 9
5441 PR Oeffelt
Tel: 06 20 41 34 09
info@kebili.organic
www.kebili.organic

“SHARE TRADE” !
PLEASE SHARE KEBILI !

Voor de producten van South Organic zijn we uiteraard op zoek
naar afnemers van onze producten, zoals:
importeurs, distributeurs, logistieke dienstverleners, producenten,
verpakkers, webshops, winkelketens, maar ook:
productontwikkelaars en mensen met kennis van zaken als crowdfunding, subsidies en financiering in het algemeen.
Directie: Reinier Cornelisse

tel 0620413409

Graag komen we in contact met personen en bedrijven welke actief
willen deelnemen in de ontwikkeling van KEBILI als aandeelhouders
en dus ook aan de versterking van producent South Organic.

KvK 64428680
Skal 104280

