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Puratos bundelt krachten met privé-investeerders om 
het leven van cacaoboeren wereldwijd te verbeteren

MEER EXPERTISE EN INKOMSTEN VOOR DE BOEREN 
 
Wereldwijd zijn bijna 50 miljoen personen, voor het merendeel in 
tropische streken, voor hun levensonderhoud afhankelijk van cacao. In 
West-Afrika verdienen cacaoboeren gemiddeld minder dan € 2 per dag, 
een inkomen onder de armoedegrens. 

Sinds de oprichting in 2014 door Puratos en Belcolade, en vandaag 
met de steun van deze groep privé-investeerders, is Cacao-Trace 
erop gericht de netto positieve sociale en ecologische impact op de 
toeleveringsketen voor cacao te vergroten. Cacao-Trace focust op 
chocolade die beter smaakt en creëert zo waarde voor iedereen, 
van boer tot consument. Het programma leidt boeren op en helpt 
hen om cacaobonen van superieure kwaliteit te leveren. Het 
verhoogt bovendien hun inkomsten, dankzij een premiumprijs en 
een chocoladebonus van € 0,10 per verkochte kilo chocolade. De 
premiumprijs en de chocoladebonus samen komen overeen met 3 tot 
4 maanden extra loon. Cacao-Trace is in verscheidene landen van de 
wereld actief: Kameroen, Ivoorkust, Mexico, de Filippijnen, Papoea-
Nieuw-Guinea, Oeganda en Vietnam.

Over Puratos
Puratos is een internationale 
groep met een breed assortiment 
innovatieve producten, ingrediënten 
en oplossingen voor bakkers, 
patissiers en chocolatiers. Het 
hoofdkantoor is gevestigd in Groot-
Bijgaarden (België), waar Puratos 
in 1919 werd opgericht. Puratos telt 
9.400 medewerkers. De producten 
en diensten zijn beschikbaar in 
meer dan 100 landen over de hele 
wereld. In veel gevallen worden 
ze lokaal geproduceerd door onze 
dochterondernemingen. In de eerste 
plaats willen we een'betrouwbare 
partner in innovatie' zijn die zijn 
klanten helpt bij het leveren van 
voedzame en lekkere voeding aan 
hun lokale gemeenschap.

Kijk voor meer informatie op 
www.puratos.com

Brussel (België), 25 augustus 2021 (onder embargo tot 25 augustus 
08:00 CEST) – Puratos heeft een financiering van € 1 miljard 
afgerond met een groep privé-investeerders, waaronder Barings 
als lead account. De eerste schijf zal worden gebruikt om het 
programma Cacao-Trace naar een volgend niveau te tillen. Cacao-
Trace is een initiatief van Puratos, de internationale fabrikant 
van ingrediënten voor de sectoren bakkerij, banketbakkerij en 
chocolade. Cacao-Trace helpt om de inkomsten van cacaoboeren 
te verhogen dankzij chocolade met een superieure smaak, die het 
resultaat is van een optimale beheersing van het fermentatieproces.
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1  ICMA : International Capital 
Market Association

Over Cacao-Trace
Cacao-Trace is het programma voor 
duurzame cacaobevoorrading van 
Puratos. Het focust op chocolade die 
beter smaakt en creëert daarmee 
waarde voor iedereen, van boer 
tot consument. De chocolade 
wordt gemaakt van bonen van de 
beste kwaliteit en volgens strenge 
richtlijnen gefermenteerd en 
gedroogd. Het programma ging in 
2014 van start en telt nu 8.867 boeren 
in 7 cacao producerende landen. 

Kijk voor meer informatie op
www.cacaotrace.com

Over Belcolade
Belcolade, het echte Belgische 
chocolademerk van de groep 
Puratos, wordt exclusief in 
België geproduceerd. Belcolade 
wordt volgens de strengste 
kwaliteitsnormen met zorgvuldig 
geselecteerde ingrediënten gemaakt. 
De producten zijn het resultaat 
van een zorgvuldige analyse en 
selectie van de fijnste en lekkerste 
cacaobonen. Daardoor is Belcolade de 
vertrouwde partner van duizenden 
professionals overal ter wereld.

Kijk voor meer informatie op 
www.belcolade.com

FINANCIERING VOOR EEN DUURZAMERE 
TOEKOMST VAN DE CACAOSECTOR
Na een grondig due diligenceproces heeft een groep privé-
investeerders beslist om Puratos en Cacao-Trace in totaal € 1 miljard 
financiering te verstrekken, een bewijs van de relevantie en het 
langetermijnpotentieel van Cacao-Trace om de toeleveringsketen 
op een sociale en duurzame manier te transformeren. De 
financieringsmechanismen zijn geauditeerd door Peterson Projects 
en geverifieerd volgens de principes voor duurzame financiering 
van de ICMA1. Puratos heeft de transactie voltooid met BNP Paribas 
als lead arranger en Eubelius als juridisch en fiscaal adviseur.

De langetermijnfinanciering van € 1 miljard zal de aankoop 
mogelijk maken van meer bonen met Cacao-Trace-certificering, 
rechtstreeks bij de boeren, wat de samenwerking met de lokale 
cacaogemeenschappen zal versterken. Ze zal ook worden gebruikt 
voor de bouw van tien centra voor de verwerking na de oogst en 
drie vermaallijnen in Centraal- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië, 
tussen nu en 2026.

Deze omvangrijke transactie is de eerste duurzame financiering 
van Puratos. Jean-Philippe Michaux, CFO en hoofd van de 
stuurgroep voor duurzaamheid bij Puratos: “Cacao-Trace is 
een langetermijnengagement van Puratos voor een duurzame 
toeleveringsketen. Het gaat veel verder dan de gemiddelde 
industrienormen voor duurzame chocolade, door waarde te creëren 
voor iedereen, te beginnen met de cacaoboeren. Wij zijn op het terrein 
bij de landbouwgemeenschappen aanwezig en coachen 8.867 boeren 
in het verbouwen van cacao van betere kwaliteit en het duurzamer 
beheren van de plantages. De duurzame financiering loopt over een 
termijn van 20 jaar, een bewijs van de langetermijnvisie van zowel 
Puratos als zijn investeringspartners. Als familiebedrijf denken 
wij in termen van generaties. Deze financiering zal ons helpen om 
onze inspanningen te versnellen en hun positieve impact op de 
chocoladegemeenschappen verder te vergroten. Wij willen u en de 
toekomstige generaties nog vele jaren lang de lekkerste chocolade 
laten proeven.”

Jim Moore, Managing Director, Barings Private Debt Group: 
“Puratos is een bijzonder innovatief bedrijf. Het beleid voor de 
verbetering van zijn ecologische en sociale duurzaamheid weerspiegelt 
het belang dat Barings hecht aan zijn eigen ESG-inspanningen”.

Tomas Fiege Vos de Wael, Group Head Sustainability, Peterson 
Projects: “We zijn ervan overtuigd dat deze financiering zal helpen 
om de markt voor groene obligaties op te schalen en de milieuambities 
te verhogen. We kijken uit naar de positieve impact op de boeren in de 
wereldwijde cacaosector”.
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Over Barings

Barings, een wereldwijde beleggingsbeheerder met een vermogen van meer 
dan $ 382 miljard*, benut gedifferentieerde opportuniteiten en bouwt aan 
portfolio's op lange termijn op publieke en private vastrentende, vastgoed- 
en gespecialiseerde kapitaalmarkten. Met beleggingsprofessionals in 
Noord-Amerika, Europa en Zuidoost-Azië werkt het bedrijf, een dochter van 
MassMutual, voor zijn klanten, gemeenschappen en werknemers en zet het 
zich in voor duurzame praktijken en verantwoorde investeringen. 

Meer informatie op www.barings.com.
*Activa onder beheer per 30 juni 2021

Over Peterson Projects
Peterson Projects is een in Nederland gevestigd 
duurzaamheidsadviesbureau. Het is de adviesafdeling van Peterson 
Control Union World Group, een bedrijf in familiebezit dat sinds 1920 
vooral actief is als wereldwijde dienstverlener voor certificeringen en 
inspecties, met een aanwezigheid in 75 landen. Peterson Projects is een 
expert in toeleveringsketenbeheer, risicoanalyses, adaptatie aan de 
klimaatverandering, duurzaamheidsstrategieën en het onderzoek van 
ecologische voetafdrukken (koolstof en water).

Over BNP Paribas
BNP Paribas, de leidende bank in de Europese Unie, speelt een hoofdrol in 
het internationale bankwezen. De groep is in 68 landen actief en telt meer 
dan 193.000 werknemers, van wie bijna 148.000 in Europa. Ze bekleedt 
sleutelposities in haar drie grote activiteitendomeinen: Retail Banking, 
Investment & Protection Services en Corporate & Institutional Banking. Als 
cruciale speler in het internationale bankwezen heeft de groep toonaangevende 
platformen en businesslijnen in Europa, een sterke aanwezigheid in Amerika en 
een solide, snelgroeiende activiteit in Zuidoost-Azië. 
BNP Paribas hanteert in al zijn activiteiten een beleid voor Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen, om bij te dragen aan een duurzame toekomst en 
tegelijkertijd de prestaties en stabiliteit van de groep te verzekeren.

About Eubelius
Eubelius is het grootste onafhankelijke advocatenkantoor in België. Zijn 
full service bank- en financiële praktijk behandelt alle aspecten van het 
Belgische recht inzake algemene ondernemingsfinanciering, (consortiale) 
asset based, vastgoed- en projectfinanciering.
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