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Profiel nr.
101173

Assemblagebedrijf draad- en kabelbomen
Gevestigd in
Meerdere regio’s mogelijk

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Industrie

Electrotechnische industrie

Rechtsvorm:

Transactievorm

Eenmanszaak
VOF
BV
Levensfase onderneming
Startend
Groeiend
Volwassen

Aandelentransactie

Aantal medewerkers (in FTE)
5 - 25

Type koper:
Strategische overname

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 0 - € 2.500.000

€ 0 - € 500.000

Resultaat voor belasting
€ 0 - € 250.000

Bedrijfshistorie / achtergrond
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Onze client is op zoek naar onderneming(en) actief in de assemblage van draad- en kabelbomen met een omzet van
EUR 100.000 tot circa EUR 2,5 mio. Tevens op zoek naar ondernemingen die deze specifieke activiteit niet zien als
hun hoofdactiviteit (core business) en dit mogelijk willen uitbesteden en/of afstoten. Het huidige rendement van de
onderneming is van ondergeschikt belang, ook verlieslatende bedrijven passen in het zoekprofiel.
Groeiende middelgrote familieonderneming met een langjarige historie in de assemblage van draad- en
kabelbomen. De onderneming heeft een ambitieus managementteam, ervaren vakkrachten en een meerjaren
groeiambitie opgesteld. Hierin past ook het overnemen van een onderneming of deelactiviteiten van een
ondernemering. De onderneming is sterk vertegenwoordigd in de industriële markt en heeft een internationale
klantenkring.

Onderscheidend vermogen
Koper heeft een heldere toekomstvisie met groeiambitie
Koper heeft een sterke vertegenwoordiging in de industriele markt
Koper heeft voldoende ervaren vakkrachten, organisatie en deskundig order ondersteuning om projecten
turnkey op te pakken
Koper heeft compleet machinepark en juiste gereedschappen voor vervaardigen van kwalitatieve
verbindingen en producten
Koper heeft aansprekende (inter)nationale klantenkring

Overig
Sector en regio
Geen voorkeur, zowel kleine stuks productie alsmede grote volumeseries. Tevens het assembleren van (deel)
onderdelen van apparaten (“sub-assemblies”) is interessant.
Omvang: Tot circa 20 medewerkers.
Bijzonderheden:
Koper staat open voor verschillende transactievormen.
Aanblijven van de verkopende ondernemer is bespreekbaar.
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