ECONOCOM OOGST LOF MET
FINANCIERING VAN ICT EN R&D
APPARATUUR
BEDRIJFSPROFIEL
Limagrain is Nederlands grootste
plantenveredelaar en aanbieder van
zaaizaden voor professioneel gebruik
in de landbouw- en groensector. Het
bedrijf biedt een uitgebreid pakket
plantenrassen met aantoonbaar
financieel profijt voor haar klanten.
Binnen de Limagrain Groep behartigt
de Nederlandse vestiging de Beneluxbelangen.
www.limagrain.nl

Limagrain Nederland kwam in contact met Econocom via een Sale & Lease Back en een
Classic Lease.

KERNCIJFERS
• 2 miljard € omzet
• Vestigingen in meer dan 39
landen en 8.200 medewerkers
• Ruim 250 assets in beheer

Daarna is Limagrain overgestapt op een TRO oplossing. Via deze TRO financiert Limagrain
de standaard digitale infrastructuur èn gespecialiseerde Research & Development
apparatuur. Tijdens de opstartfase werd de asset portefeuille volledig geanalyseerd en de
MasterIT database ingericht. De volledige functionaliteit van deze online service tool staat
tot Limagrain’s beschikking.
Het off-balance karakter van de overeenkomst en de transparantie op het gebied van
kosten en locatie van de assets, was de doorslaggevende factor in de keuze voor
Econocom. Het beursgenoteerde hoofdkantoor in Frankrijk vereiste bovendien dat al haar
vestigingen zich, zoveel mogelijk, concentreren op de kernactiviteit.

DE UITDAGINGEN
• Primaire focus op ‘core business’; research naar de ontwikkeling en gebruik van
landbouwzaaizaden
• Vermindering administratieve lasten en verlaging TCO (Total Cost of Ownership)
• Structurele oplossing voor langere termijn

AANBOD ECONOCOM
• Off-balance financieringsoplossing
• Financiering van digitale infrastructuur èn Research & Development apparatuur
• Optimale flexibiliteit in de investerings-en/of vervangingsbehoeften

DE VOORDELEN
Jan Pieter Moerdijk, Financieel Directeur:
« De samenwerking met Econocom is wat ons betreft een logische keuze
geweest. Zij hebben veel ervaring met het financieren van
bedrijfsinfrastructuren. Met de TRO-oplossing kunnen we de komende
jaren prima vooruit. »
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Directe cash-injectie dankzij Sale & Lease Back
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Koppeling van financiële en operationele gegevens
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Helderheid in kosten en exacte locatie van gefinancierde assets

