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Profiel nr.
101022

Her/doorstart, scale up of behoefte aan een frisse
aandeelhouder
Gevestigd in

Ook interessant voor

Meerdere regio’s mogelijk

Heel Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Agri-food
Dienstverlening
ICT-Dienstverlening

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

Accountancy, administratie en
belastingadvies
Economische en
organisatieadviesbureau
Zakelijke dienstverlening
Internetbedrijf
Bemiddelaar in onroerende zaken
Uitzenden, detacheren
Evenementen organisatie
ICT dienstverlening
Overig
Sofware ontwikkeling
Platform / website
Transactievorm
Nader te bepalen

Aantal medewerkers (in FTE)
0 - > 50
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Type koper:
MBI kandidaat
Investeerder

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 0 - € > 5.000.000

€ 0 - € 2.500.000

Resultaat voor belasting
€ 0 - € 100.000

Bedrijfshistorie / achtergrond
Soms is nieuw management en/of nieuwe aandeelhouders cruciaal voor continuïteit of het realiseren van de echte
intrinsieke waarde van een jonge onderneming of van een onderneming die naar een nieuwe volwassenheidsfase
moet groeien. Een dergelijke "her/doorstart" kan wenselijk zijn in situaties waar in structurele winstgevendheid uit
blijft maar ook wanneer de groei / ontwikkeling van een winstgevende organisatie stagneert of wanneer de
aandeelhouders de onderneming zelf niet door wil drijven. In een dergelijke situatie zijn er vaak veel zaken die
perspectief bieden, Ideeën zijn goed, product of dienst is goed, een goede klantenkring/omzet, maar om
daadwerkelijk succesvol te zijn is er behoefte aan een "power boost" in termen van tijd, geld, kennis,
netwerk, inspiratie, executiekracht.
Ben jij een ondernemer die verbonden is aan een bedrijf dat nog onvoldoende haar waarde realiseert?
Ben jij een ondernemer die een op zoek is naar een investeerder die helpt bij het realiseren van groei naar een
volgende fase? Ben jij een ondernemer die het liefst ziet dat de onderneming haar continuïteit vindt bij een andere
eigenaar?
Wat dacht je van een vrijblijvende kennismaking?
Ervaren Directeur \ Investeerder met achtergrond in de wereld van de internationale agri sector (land/tuin/feed/food),
grondstoffen (commodity’s) en informatie technologie (software) als ook in meer lokale sectoren zoals
afvalverwerking, vastgoed ontwikkeling en heeft ruimte in zijn portefeuille voor opname van (deelnemingen in) kleine
/ middelgrote ondernemingen.

Onderscheidend vermogen
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Waarde van de koper voor de verkoper of deelneming is helder;
robuust ondernemerschap, hands on met een schat aan ervaring
sterke inhoudelijke bijdrage in strategie, marketing & sales, finance en operations
groot netwerk dat commerciële kansen biedt
toegang tot financiering

Overig
De kandidaat investering dient bewezen structurele omzet te hebben (ideeën, concepten zonder omzet of klant
commitment vallen niet in de scope). Investeerder heeft geen belangstelling voor het verstrekken van leningen
zonder onderpand/conversie rechten.
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