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Profiel nr.
101051

Chemisch industrieel bedrijf zoekt strategische
geografische uitbreiding
Gevestigd in

Ook interessant voor

België

Zuid-Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf
Chemische industrie

Rechtsvorm:
Buitenlandse rechtsvorm

Levensfase onderneming
Groeiend
Volwassen

Transactievorm
Aandelentransactie
Activa / passiva transactie
Nader te bepalen
Aantal medewerkers (in FTE)
0 - > 50

Type koper:
Strategische overname

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 0 - € > 5.000.000

€ 0 - € > 5.000.000

Resultaat voor belasting
€ 0 - € 100.000

Bedrijfshistorie / achtergrond

Bedrijventekoop.nl
De Vlonder 60
5427 DE Boekel

Tel: +31 (0)492 - 37 00 88
Bank: NL98 RABO 0112 9591 56
E: info@bedrijventekoop.nl
KvK: 171 86 537
Btw: 8152.98.894.B01

Connect with us

/home/companyforsale/live/app/cache/website/prod/snappy/knp_snappy5e886fc23d8c44.26054048.html

2/2

CGK-Group is een familiebedrijf uit West-Vlaanderen en biedt oplossingen voor de opslag en het werken met
chemicaliën. We ontwerpen, vervaardigen, installeren en onderhouden onze (tank)-installaties van A tot Z.
Om onze groei verder te ondersteunen, met name naar Nederland toe, zoeken we naar een strategische overname
die raakvlakken heeft met of een aanvulling is op onze activiteiten. Denk aan piping, kunststof, metaal constructie
bedrijven (maatwerk).
Enkel interesse in Belgische bedrijven die dicht tegen de grens gevestigd zijn of in Nederland zelf. Eenmanszaken
komen niet aanmerking, wel bedrijven met personeel die we graag met respect met jullie huidige activiteiten willen
integreren in onze activiteiten.

Neem contact op indien het bedrijf aan deze vragen voldoet.
.

Onderscheidend vermogen
CGK-Group is een echte groeier, die veel oog heeft voor menselijke waarden binnen de bedrijfsvoering. We wensen
deze aanpak voort te zetten binnen de nieuwe ondernemingen.

Overig
Indien er wordt gereageerd op dit profiel is er contact met medeoprichter en 1 van de hoofdaandeelhouders van de
CGK-Group. Als verantwoordelijke voor de strategische geografische uitbreiding wordt het eerste contact daarmee
gelegd. Verdere taken binnen CGK-Group is verkoop, marketing en strategie.
Het financiële deel voor de overname zal ondersteund worden door een externe financiële specialist en de overige
vennoten
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