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Profiel nr.
104459

Winstgevende importeur/groothandel in
groeimarkt
Gevestigd in
Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Groothandel

Groothandel in electrische
gebruiksgoederen

Rechtsvorm:

Transactievorm

BV

Aandelentransactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Groeiend

5 - 10

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 2.500.000 - € 5.000.000

€ 2.500.000 - € 5.000.000

Resultaat voor belasting
€ 250.000 - € 500.000

Bedrijfshistorie / achtergrond
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Gezond bedrijf in snel groeiende elektronica markt met 7 werknemers exclusief de dga. De omzet is
€3.000.000 tot €4.000.000 met een EBITDA van 12%-15% en een eigen vermogen van €1.050.000.
Interessante groeimogelijkheden en kansen om de onderneming verder (internationaal) uit te bouwen
door uitbreiding van het assortiment en uitbreiding van het afzetgebied in Europa. Dit is deels al
geinitieerd.
Handelsonderneming (B.V.) die zich heeft specialiseerd in een snelgroeiende markt van elektronica
producten voor consumenten en zakelijke gebruikers. Verder wordt klantadvies gegeven en de
garantieafhandeling, service en reparatie in huis uitgevoerd. Uitstekende reputatie, hoge
marktparticipatie en goede kwaliteit/prijs verhouding. Particuliere maar hoofdzakelijk zakelijke
afnemers. De producten worden verkocht via distributeurs, online retailers, fysieke retailers,
installateurs en de eigen webshop.

Onderscheidend vermogen
Marktleider in Nederland in een groeiende markt. Door de effectieve marktbenadering heeft de
onderneming een goede reputatie en gezond rendement opgebouwd. Goede contacten met
leveranciers en effectieve marktbenadering. De onderneming is relatief eenvoudig over te nemen
door de beperkte afhankelijkheid van de dga.

Overig
Locatie: Noord Nederland. Representatief pand met gunstige ligging op industrieterrein. Reden
bedrijfsoverdracht: De huidige ondernemer wil het rustiger aan doen. Hij wil zich inzetten voor een
professionele overdracht en de nieuwe eigenaar helpen om de overname tot een succes te brengen.
We gaan uit van een aandelen transactie (100%). Deze onderneming is bijzonder interessant voor
een ambitieuze ondernemer of onderneming die de markt en het productportfolio verder wil
ontwikkelen. De koper kan een strategische koper, een MBI kandidaat en/of een investeerder zijn. De
vraagprijs is €2.500.000 bij een eigen vermogen van €1.050.000.
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