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Profiel nr.
104395

Onderneming actief in ontwerp en productie
van elektrotechnische besturings- en
bedieningspanelen
Gevestigd in
Zuid-Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Industrie

Electrotechnische industrie

Rechtsvorm:

Transactievorm

BV

Aandelentransactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

10 - 25

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 1.000.000 - € 2.500.000

€ 250.000 - € 500.000

Resultaat voor belasting
Vertrouwelijk
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Bedrijfshistorie / achtergrond
Het betreft de voorgenomen aandelenoverdracht van een onderneming actief op het gebied van
ontwerp en productie van electrotechnische besturings- en bedieningspanelen.
De ondernemer heeft er, gezien zijn leeftijd, voor gekozen zijn leven een andere invulling te geven.
Opvolging wordt gezocht in de vorm van een strategische- dan wel een MBI-kandidaat met voldoende
kennis en affiniteit met de branche en de markt.

De onderneming is sinds 2009 actief en is een begrip in de regio. De hoofdwerkzaamheden van de
onderneming kunnen omschreven worden als het ontwerpen, tekenen en produceren van
elektrotechnische besturings- en bedieningspanelen, klemmenkasten en kabelassemblage en zij is
actief in de business-to-business markt. Het afzetgebied betreft voornamelijk Europa en verder via
hun klanten ook mondiaal. De kritische succesfactoren van het bedrijf zijn gebaseerd op
(elektro)technische kennis en ervaring, kwaliteit en een hoge mate van flexibiliteit. De platte
organisatiestructuur stelt de onderneming in staat in een snel tempo op externe ontwikkelingen in te
spelen. Tot het klantenbestand van het bedrijf behoren o.a. ondernemingen in de koelindustrie, food
en verpakkingsindustrie.
De bedrijfsdisciplines bestaan uit: paneelbouw, verdeelinrichtingen, engineering en kabelassemblage.

Overig
De onderneming wordt gevoerd in de vorm van B.V. Het compact en goed op elkaar ingespeelde
personeelsteam bestaat uit de eigenaar en een 14-tal medewerkers, waarvan 11 eigen personeel en 3
medewerkers die ingeleend worden. Een aantal personeelsleden bezitten een afstand tot de
arbeidsmarkt. Dit toont aan dat MVO een belangrijke plek inneemt binnen de organisatie.
De onderneming is gevestigd in een representatief en gunstig gesitueerd bedrijfspand, bestaande uit
een bedrijfsproductiehal met magazijnruimte alsmede kantoorruimten. in de regio Limburg. Pand is
eigendom van de holding. Het pand kan gekocht dan wel gehuurd worden.
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