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Profiel nr.
102539

Dit profiel is verkocht of niet meer actief. Bekijk ons actuele
aanbod hier.

Fabrikant van niche bouwmachines
Gevestigd in
Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Industrie

Machine industrie

Rechtsvorm:

Transactievorm

BV

Aandelentransactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

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
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Algemene bedrijfsinformatie
Sinds 1976 legt de Vennootschap zich toe op het ontwerpen, produceren en monteren van machines
voor de bouwsector onder zijn eigen merknaam. Het bedrijf is goed gepositioneerd in zijn groeiende
niche en geniet een uitstekende marktreputatie dankzij zijn concurrerende prijzen, premiumkwaliteit,
uitgebreid product gamma en langdurige staat van dienst.
Stabiele omzet en winstbasis met groeimogelijkheden
Het loyale klantenbestand (geen churn) resulteert in een stabiele omzet- en EBITDA-groei door de
jaren heen. Historisch gezien is het bedrijf organisch gegroeid door mond-tot-mondreclame. Dit,
samen met de huidige faciliteit van 2500 m2 en een grotendeels geautomatiseerd productieproces,
biedt aantrekkelijke groei- en optimalisatiemogelijkheden voor een toekomstige eigenaar.

Onderscheidend vermogen
Investeringsoverwegingen
01 Als kwalitatief en betrouwbaar merk heeft het bedrijf een uitstekende positie in een nichemarkt
02 Eigen en grotendeels geautomatiseerd productieproces en gunstige marktomstandigheden bieden
een nieuwe eigenaar schaalmogelijkheden
03 Uitgebreid netwerk van trouwe klanten, leveranciers en zakenpartners
04 Sterke terugkerende inkomsten, winstbasis en volledige orderontvangst voor 2021
05 Optimalisatiemogelijkheden binnen de organisatie op met name operations, marketing en sales.

Overig
Extra informatie
De huidige eigenaar is bereid om 100% van zijn aandelen in de Vennootschap te verkopen en
geleidelijk zijn taken en verantwoordelijkheden over te dragen. Er is een managementteam aanwezig
dat na de transactie actief blijft.
Als u geïnteresseerd bent, zou u ons dan een korte toelichting op uw achtergrond en match met het
bedrijf kunnen geven?
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