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Profiel nr.
102379

E-commerce B2B en B2C
Gevestigd in
Noord-Brabant

Algemene informatie
Branche
Industrie
Groothandel
ICT-Dienstverlening

Rechtsvorm:
BV

Soort bedrijf
Handelsonderneming
Machine industrie
Overig
Platform / website
E-commerce
Transactievorm
Aandelentransactie
Activa / passiva transactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

10 - 25

Type koper:
Strategische overname

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 1.000.000 - € 2.500.000

€ 0 - € > 5.000.000

Resultaat voor belasting
€ 0 - € > 5.000.000
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Bedrijfshistorie / achtergrond
Namens een van onze vaste relaties zijn wij op zoek naar webshops, e-commerce bedrijven en
groothandelsbedrijven om toe te voegen aan zijn bestaande portfolio. Voorkeur gaat uit naar
bestaande ondernemingen in producten die nationaal-internationaal aan zowel consumenten als
bedrijven worden verkocht.

Kenmerken;
het bedrijf is de groeifase voorbij;
het bedrijf is verplaatsbaar naar de regio Eindhoven;
met de fabrikant is exclusiviteit afgesproken voor verkoop van de producten in NL;
courante voorraden;
bestaande contracten (huur, logistiek) bij voorkeur minder dan een jaar doorlopend.
Koper is een ondernemer pur sang en heeft de afgelopen jaren meerdere bedrijven in verschillende
branches succesvol naar een volgende fase gebracht. De kracht van deze ondernemer ligt in het
verder ontwikkelen en optimaliseren van de organisatie, het structureren van het in- en extern
overleg en het ontwikkelen van optimale werk- en productieprocessen. Het aangaan van uitdagingen,
het boeken van resultaat moet daarbij samengaan met een klimaat waarin samenwerken,
persoonlijke ontplooiing en werkplezier centraal staan.
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