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Profiel nr.
103834

Duurzame oplossing in food en agri of in de
recycling
Gevestigd in
Meerdere regio’s mogelijk

Algemene informatie
Branche
Agri-food

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

Soort bedrijf
Land- en tuinbouw
Veehouderij
Groente- en fruitverwerking
Transactievorm
Nader te bepalen

Aantal medewerkers (in FTE)
0 - > 50

Type koper:
Investeerder

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 0 - € > 5.000.000

€ 0 - € 2.500.000
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Resultaat voor belasting
€ 0 - € > 5.000.000

Bedrijfshistorie / achtergrond
Maakbedrijf met een duurzame oplossing in de food en agri. Ook is er bijzondere interesse in
recyclingbedrijven. Sleutelwoorden zijn: duurzaam, innovatief, product voor de agrarische markt of
actief in de recycling. Investeerder staat open voor co-financierschap.
Ervaren ondernemersfamilie wil haar kennis, ervaring, tijd, vermogen en sterke visionaire blik inzetten
door te gaan participeren en investeren in mkb maakbedrijven met duurzame oplossingen. Het doel is
om bij te dragen aan een verduurzaming van de economie en maatschappij en om een zo laag
mogelijke CO2 footprint te creëren.

Overig
Profiel van de gezochte organisatie:
Maakbedrijf.
Geen zakelijke dienstverlening of (groot)handelsbedrijf.
Product of oplossing moet een duurzame en of innovatie zijn in de markt.
Product moet passen bij de volgende markten/bedrijfsketens:
Food and farming: duurzame productie en ontwikkeling van teelt en kweek van voedsel,
bijvoorbeeld een vertical farm.
Recycling van grondstoffen naar duurzame nieuwe grondstoffen.
Levensfase: start ups of groeiende bedrijven. Het bedrijf mag nog in ontwikkelings- en
pioniersfase zitten, mits er een bewezen verdienmodel is.
Omvang van omzet, EBITDA en personeelsbestand is minder relevant.
Locatie: Midden- en West-Nederland.
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