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Profiel nr.
101021

MBI opportunity
Gevestigd in

Ook interessant voor

Meerdere regio’s mogelijk

Heel Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Industrie
Groothandel

Electrotechnische industrie
Voedingsindustrie
Meubelindustrie
Grafische industrie
Machine industrie
Metaalproducentenindustrie
Verpakkingsindustrie
Kunststof- en rubberverwerkende
industrie
Martitieme en scheepsbouw industrie
Kleding- en textielindustrie
Houtverwerkende industrie
Overig
Automotive
Bouwindustrie
Chemische industrie
Glas, aardewerk & cementindustrie
Leerindustrie
Lucht en ruimtevaartindustrie
Medische & Farmaceutische
industrie
Nanotechnologie
Papierindustrie
Recycling industrie
Groothandel in auto's en accessoires
Groothandel in kantoormachines en
computers
Groothandel in
consumentengoederen
Groothandel in sport en recreatie
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Handelsonderneming
Groothandel in hout- en
bouwmaterialen
Groothandel in electrische
gebruiksgoederen
Groothandel in levensmiddelen
Groothandel in
verpakkingsmaterialen
Overig
Rechtsvorm:

Transactievorm

Eenmanszaak
VOF
BV
NV
N.v.t.
Buitenlandse rechtsvorm
Levensfase onderneming
Startend
Groeiend
Volwassen

Aandelentransactie
Activa / passiva transactie

Aantal medewerkers (in FTE)
5 - 25

Type koper:
MBI kandidaat

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 250.000 - € 5.000.000

€ 250.000 - € 2.500.000

Resultaat voor belasting
€ 0 - € > 5.000.000

Bedrijfshistorie / achtergrond
Voor één van onze relaties zoeken wij een mogelijkheid tot Management Buy In. Wij zoeken een bedrijf dat zich
bezighoudt met productie en distributie van goederen. De sector is minder van belang, maar in de zakelijke
omgeving waarin onze relatie zich senang voelt spelen volume en prijs een belangrijke rol. De markt en de
omgeving van het gezochte bedrijf kenmerken zich door een grote dynamiek. De levensfase van het bedrijf is
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minder van belang, maar het bedrijf is de "startup" fase voorbij. De organisatie en de bedrijfsprocessen zijn (in de
basis) ingericht. Het gezochte bedrijf opereert in een internationale setting.
Onze relatie is oorspronkelijk bedrijfskundig opgeleid. Ca. 15 jaar geleden heeft relatie een verkoopbedrijf opgericht,
met vertegenwoordigingen gericht op de EMEA landen. Naderhand is hier een bedrijf aan toegevoegd. Onze relatie
heeft als CEO leiding gegeven aan de bedrijven. Hij is nu toe aan een nieuwe uitdaging en op zoek naar een
mogelijkheid voor Management Buy In.

Onderscheidend vermogen
Onze relatie heeft een zeer sterke handelsgeest: hij is een ondernemer pur sang. Altijd gericht op het signaleren van
kansen in de markt en die ook te benutten. Is besluitvaardig en neemt besluiten altijd weloverwogen. Uitstekende
zakelijke intuïtie, maar ook de ratio en zijn ervaring spreken mee. Energiek ondernemer en doorzetter. "Target
driven" en ambitieus. Sterke focus op markt en klanten. Doorziet de bedrijfsprocessen en de relatie met de kostprijs
snel. Jaagt ontwikkeling aan. Hij heeft veel ervaring in het opzetten van distributienetwerken.
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