


• Terugblik Prospectus NPEX Obligatielening
• Resultaat 2021: Het jaar van uitbreiding
• Prognose 2022: Het jaar van groei
• De verse spinazie case and McDonalds succes in Polen 2021: begin van 

grote doorbraak 2022.
• Walmart interesse 2022, verbreding marktaandacht naar N-Amerika en 

Australië. 
• Huidige situatie PerfoTec in VS, oprichting team in Californië.



Terugblik Prospectus NPEX Obligatielening 

• Doelstelling PerfoTec:
Belangrijkste partner worden van retailers en van hun leveranciers voor het 
beperken van voedselverspilling / waardeverlies in de keten van verse 
groenten, fruit en bloemen. Wereldwijd.

• Hoe? 
Door verkoop van PerfoTec technologie, verdere ontwikkeling home 
compostable en recyclebare folie en aanpassing van verkoop model naar 
“pay-per-use” model als ondersteuning bij het besluitvormingsproces. 
Focus zal blijven liggen op verkoop van de systemen en met verhuurmodel 
kan in een bredere markt voorzien worden. 



One-Picture-Presentations



40 days, conventional packaging                          40 days, PerfoTec LinerBag

IMMEDIATE SAVINGS: € 1,50 per kilo product (sea vs. air transport) 

Blueberries – Sea freight



Green asparagus – Air & Sea freight 

IMMEDIATE SAVINGS: € 1,80 per kilo product (sea vs. air transport) 

AIR freight, 13 days, naked                    SEA freight, 33 days, PerfoTec LinerBag



30 days, conventional packaging                          30 days, PerfoTec LinerBag

IMMEDIATE SAVINGS: € 1,50 per kilo product (sea vs. air transport) 

Mango – Storage



21 days, conventional packaging                          21 days, PerfoTec LinerBag

IMMEDIATE SAVINGS: € 1,50 per kilo product (sea vs. air transport) 

Brussels sprouts – Sea freight



Start, Day 0                                 18 days, Naked              28 days, PerfoTec LinerBag

IMMEDIATE SAVINGS: € 1,20 per kilo product (sea vs. air transport) 

Bell peppers – Storage



40 days, conventional packaging                          40 days, PerfoTec LinerBag

IMMEDIATE SAVINGS: € 2,90 per kilo product (sea, in carton box + PerfoTec LinerBag 
vs. air transport in polystyrene boxes + 4 kg of ice) 

Broccoli– Sea freight



50 days, conventional packaging                          50 days, PerfoTec LinerBag

IMMEDIATE SAVINGS: minimal € 0,50 per kilo product (PerfoTec vs. CA container) 

Avocado – Storage



2021: Het jaar van uitbreiding

2021 is met een positief resultaat wordt afgesloten. Het resultaat is –mede door corona- weliswaar lager dan 
budget maar wel met een significant verschil met 2020, en zelfs beter dan beste jaar 2016. 

Ook klein positief resultaat bij PerfoTec Inc en moedermaatschappij Perfo Knowledgy BV. 
- Omzet Lasers en LinerBags lager dan begroot. 
- Kosten lager door met name besparing reiskosten en besparing personeelskosten.

x €1000 2020 Budget 2021 Resultaat 2021

Netto Omzet 2.453 3.250 2.875 

Kostprijs Omzet 629 885 668 

Overige opbrengsten 31 25 -9 

Bruto Marge 1.855 2.390 2.198 

Kosten 1.711 1.950 1.657 

Bedrijfsresultaat 144 440 541

Financiele B&L -117 -155 -159 

Resultaat 27 285 382 

Belastingen -9 -30 -68 

Resultaat na Belastingen 18 255 314 



Terugblik 



2021: Het jaar van uitbreiding

• Samenwerking met groot chemisch bedrijf met betrekking tot ontwikkeling van 
recyclebare folie.

• Internationale patent goedkeuring voor speciale recyclebare en 
composteerbare folie.

• Voorbereiding nieuwe website en marketing: De Mannen van Delft.

• Basis gelegd bij grote Poolse klant door verdubbeling houdbaarheid bij verpakte 
salades, en hoge kans op grote order 2022 in verkoop Lasers / O2 Control (> 1,5 
mln).



2021: Het jaar van uitbreiding

• Nieuwe distributeurs in Australië en Oost-Europa

• Colruyt Project verloopt in België verder via leveranciers.

• Bloemen: focus nu op zeevracht, e-commerce topseal verpakking bleek te 
duur. Bloembollen project loopt door tot 2023 vanwege corona verlenging 
verkregen.

• Basis gelegd voor levering LinerBags voor groene asperges, meloenen, 
papaya, avocado’s en blauwe bessen.

• Samenwerking met grote importeurs en producenten in validatie trajecten.



Nieuw record februari ‘22 : +21 dagen THT!



2022: Het jaar van PerfoTec’s doorbraak en groei.

• Demoproject Blauwe bessen in Chili/ voortzetting bloembollen project
• 2 nieuwe Global Sales Managers aangesteld in februari 2022.

• Impact Poolse klant op Europese markt: uitrol naar andere landen 
verwacht doordat PerfoTec een strategische ‘need’ wordt door pan-
Europese consolidatie van verse groente en saladeverwerkers. 

• Omzet target 2022:  € 4,5 miljoen.  We lopen achter -door de oorlog 
Oekraïne-: grote vervolg order Poolse markt uitgesteld….

• Aantrekkende groei USA markt via PerfoTec Inc. : met PerfoTec verpakte 
aardbeien worden verkocht bij Costco, nu ook grote interesse Walmart.

• Walmart project wordt de grote 2022 kans/uitdaging.



Klompenmakersweg 16
3449 JB Woerden

The Netherlands

+31 (0)297 25 55 54

www.perfotec.com 

info@perfotec.com

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij deze vergadering. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze richten aan

bas@perfotec.com

mailto:bas@perfotec.com

