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Profiel nr.
101273

Project Techni
Gevestigd in

Ook interessant voor

Meerdere regio’s mogelijk

Heel Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Groothandel

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

Handelsonderneming
Groothandel in electrische
gebruiksgoederen
Transactievorm
Aandelentransactie

Aantal medewerkers (in FTE)
5 - 25

Type koper:
Strategische overname

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 0 - € > 5.000.000

€ 0 - € > 5.000.000

Resultaat voor belasting
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€ 0 - € > 5.000.000

Bedrijfshistorie / achtergrond
De onderneming is actief voor zakelijke klanten/opdrachtgevers (B2B);
De onderneming heeft een organisatieomvang van maximaal 15 werknemers;
Het assortiment van de onderneming bestaat uit producten op gebied van werktuigbouwkunde en/of hydraulische
technieken;
De onderneming mag een licht producerend karakter hebben, maar deze activiteiten beslaan maximaal 40% van de
omzet;
De onderneming beschikt over groeimogelijkheden en/of een verbeterpotentieel door optimalisatie op gebied van
automatisering, procesverbetering, internationalisering en/of marketing (bijv. ERP-optimalisatie of SEO);
De onderneming is gevestigd in Nederland, maar mag een internationaal opererend karakter hebben;
Onze opdrachtgever is een technische handelsonderneming. Dit bedrijf is onderdeel van een familiebedrijf waarbij de
huidige ondernemer de eerste opvolging in lijn is;
Onze opdrachtgever is gevestigd in midden Nederland (regio Betuwe) en heeft klanten door heel Nederland,
Duitsland en een gedeelte van Scandinavië.

Onderscheidend vermogen
De ondernemer kenmerkt zich om zijn jonge, energieke en gedreven persoonlijkheid. Sinds zijn toetreden in het
familiebedrijf heeft hij de onderneming strategisch opnieuw gepositioneerd, organisatorisch geoptimaliseerd en heeft
hij de onderneming richting een nieuwe groeifase geleid. Deze groeifase is autonoom gerealiseerd in combinatie
met het uitvoeren van enkele overnames.

Overig
Wij komen graag in contact met ondernemers die met de volgende vraagstukken zitten:
Ondernemers die geen opvolging hebben binnen de familie of binnen de organisatie, en/of;
Ondernemers die met hun onderneming groei ambiëren maar niet weten hoe zij dit groeipotentieel strategisch- en
organisatorisch moeten benutten, en/of;
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Ondernemers die de wens hebben om hun onderneming op termijn te verkopen, maar waarbij de organisatie nog
veel afhankelijk is van de directeur-grootaandeelhouder.
Ondernemers die tijdelijke liquiditeitskrapte ondervinden, en/of waar het verdienmodel onder druk staat.
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