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Profiel nr.
103909

Gespecialiseerde producent van
hoogwaardige kozijnen en trappen
Gevestigd in
Midden-Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Industrie

Houtverwerkende industrie

Rechtsvorm:

Transactievorm

BV

Aandelentransactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Groeiend

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
Vertrouwelijk

Bedrijfshistorie / achtergrond
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De onderneming, met reeds een lange historie, heeft door de jaren heen een stabiel track record
opgebouwd in een nichemarkt. De klantenportefeuille bestaat voornamelijk uit een brede groep
aannemers. De onderneming werkt nauw samen met haar leveranciers.

De onderneming is een producent van houten kozijnen en trappen. Er is voor gekozen om zich te
specialiseren in het leveren van zeer hoogwaardige producten. Door de onderneming is de afgelopen
jaren veel geïnvesteerd in zowel machines als de bedrijfsprocessen en automatisering. Het personeel
is opgeleid in QRM (Quick response manufacturing) door de bedrijfsleiding welke onafhankelijk
opereert van de aandeelhouders.

Onderscheidend vermogen
• Bedrijf kan op afstand worden aangestuurd, zelfstandige werkende bedrijfsleiding. Onderneming
kan eenvoudig in een groep van bedrijven geïntegreerd worden als zelfstandige productielocatie.
• Beperkt risicoprofiel stabiel track-record in een nichemarkt. Zeer beperkte afhankelijkheid van
opdrachtgevers door spreiding van omzet. Beperkt afhankelijk van leveranciers doordat prijsstijgingen
van leveranciers doorgegeven kunnen worden.
• Innovatief in het (door)ontwikkelen van productieprocessen.
• Ervaren personeel. Een aanzienlijk deel van de medewerkers is sinds lange tijd in dienst.
Organisatie heeft voldoende jonge vakmensen aangenomen.
• Planning & monitoring gedisciplineerde planning & monitoring van productie in gehele organisatie
doorgevoerd.

Overig
De huidige eigenaar heeft de wens om de onderneming tijdig over te dragen aan een nieuwe
eigenaar.
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