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Profiel nr.
101090

Robotics in cardboard industrie
Gevestigd in
Noord-Brabant

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Industrie

Verpakkingsindustrie

Rechtsvorm:

Transactievorm

BV

Aandelentransactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Groeiend

10 - 25

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname
Investeerder

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 2.500.000 - € 5.000.000

N.o.t.k.

Resultaat voor belasting
€ 250.000 - € 500.000

Bedrijfshistorie / achtergrond
Het bedrijf is in 2003 opgericht in België, in 2008 is het bedrijf ook naar Nederland gegaan. Innovatief bedrijf
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in automatisatiesystemen voor de kartonnage industrie, golf- en zwaar massief karton.
Engineering en bouw van Turnkey projecten, meestal robotinstallaties.
Corebusiness is binnen de massief- en golf karton industrie door heel Europa. Er is potentieel voor een
wereldwijde levering.
Goed sales netwerk met agenten in Europa, UK, Australië en Turkije.
Het bedrijf heeft eigen producten en een niche in deze markt.

Onderscheidend vermogen
Nieuw ontwikkelde, standaard en modulaire robotinstallaties voor de golfkarton industrie met een zeer goede ROI.
Wij zijn de enige in de wereld (op dit moment) die een vouwplak machine volledig kan automatiseren in de golfkarton
industrie.
Sterke groeimarkt (E-commerce).
Van alle karton verpakking in de wereld is 95% golfkarton.

Overig
Voorstel van de eigenaar is om uiteindelijk 80% van de aandelen te verkopen en zelf aan te blijven in een
adviserende rol voor nieuwe projecten cq nieuwe ontwikkelingen en sales. Er is een grote orderportefeuille (4Mio), er
is geoffereerd op 50 Mio. De omzet is sterk groeiende en om de volgende stap te maken is er groei kapitaal nodig.
Zeer interessante overname voor bedrijven die nieuwe markt zoeken en hun productie willen vullen met standaard
machines bouwen.
Zeer interessante overname voor een gedreven persoon die robotica op grote schaal wil toepassen met nieuwe
ontwikkelde installaties.
Het pand is eigendom. De mogelijkheid bestaat om dit bij de aankoop over te nemen. De waarde van het pand is
getaxeerd op € 1.150.000 en is in de verkoopprijs meegenomen. Het is ook mogelijk om het pand via een huur
constructie van de huidige eigenaar over te nemen.
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