Kebili BV – Sharetrade

Kebili ondersteunen met een lening
Na de ‘Jasmijnrevolutie’ is Tunesië weliswaar een redelijk goede uitzondering binnen de groep landen waar de
Arabische lente moest aanbreken. Toch is de economie van het land zeer zwak –mede door de grote terugval in met
name de toeristische sector.
Banken in Tunesië zijn nog steeds zeer terughoudend met het verlenen van bedrijfskrediet. Kebili BV probeert haar
exporteur en partner South Organic te helpen met tijdige betalingen. Het gaat om vooruitbetalingen van inkopen, zodat
South Organic haar boerenfamilies weer kan betalen en soms zelf voorschotten kan geven op de oogst.
Door de ontwikkeling van de biologische bedrijfsvoering, is er een vaste relatie tussen boeren en exporteur. Er is sprake
van begeleiding, scholing en hulp. Ook is er hulp met de bio-certificatie en eventueel financiële ondersteuning tijdens
de omschakelingsperiode naar bio van twee jaar.

Leningsvormen
1) Geldlening ter ondersteuning Kebili
Om tijdige betalingen en vooruitbetalingen te kunnen doen, sluiten wij graag een lening af bij u.
Onze waarborg voor terugbetaling is de voorraad dadels welke hiervoor wordt ingekocht. Spelregels:
Periode van 18 maanden
 6% rente op jaarbasis
 Minimaal €500,- en maximaal €3.000, Terugbetaling na 18 maanden
 Rente-uitkering bij 18 maanden

Periode van 36 maanden
 6% rente op jaarbasis
 Minimaal €500,- en maximaal €3.000, Terugbetaling na 36 maanden
 Rente-uitkering bij 18 en 36 maanden

2) Financiering aanschaf snijmachine
We hebben een goede snijmachine op het oog van €80.000,-. Deze willen we aan South Organic leasen voor
een periode van vier jaar. Daarna willen we deze in eigendom aan hen overdragen. Deze machine gaat
gebruikt worden om dadels ‘te choppen’ tot dadelstukjes. Door de huur, welke wordt betaald via onze afname
van het eindproduct, kunnen we de lening terugbetalen. Het liefst na vier jaar, maar wanneer nodig eerder.
Spelregels:
 Minimaal €500,- en maximaal €7.500,-;
 7% rente op jaarbasis;
 Looptijd van vier jaar, incidenteel eerder na een opzegtermijn van twee maanden;
 Uitbetaling rente: ieder jaar, bij einde looptijd of in overleg  in geld of in productvorm.
Informatie dadelstukjes: dadelstukjes worden veelal gebruik door producenten van onder
andere muesli’s. Het ‘choppen’ van de 120 ton dadels wordt nu nog in Europa gedaan, maar
kan veel beter in Tunesië gebeuren. Het levert werkgelegenheid op en een positieve bijdrage
aan de nettowinst van South Organic.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Laat ze ons weten per e-mail, via info@kebili.organic. We nemen dan contact met u op. Bellen is
ook mogelijk op 06 - 20 41 34 09 (Reinier Cornelisse).

Meedoen?
Doet u mee? Laat ons dit weten per e-mail, via info@kebili.organic. We nemen daarna graag contact met u op om de
details te bespreken.

Liever ondersteunen als aandeelhouder?
Wilt u meedoen met Sharetade, maar liever als aandeelhouder? Zie dan de informatie ‘Sharetrade – Meedoen als
aandeelhouder’.
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