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

Deelname aangeboden in bewezen solide financieel
product
Gevestigd in
Nederland

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Dienstverlening

Zakelijke dienstverlening

Rechtsvorm:

Transactievorm

N.v.t.

Nader te bepalen

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Groeiend

<5

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname
Investeerder

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

€ 250.000 - € 500.000

N.o.t.k.

Resultaat voor belasting
€ 0 - € 100.000

Bedrijfshistorie / achtergrond

Bedrijventekoop.nl
De Vlonder 60
5427 DE Boekel

Tel: +31 (0)492 - 37 00 88
Bank: NL98 RABO 0112 9591 56
E: info@bedrijventekoop.nl
KvK: 171 86 537
Btw: 8152.98.894.B01
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Deelname:
Deelname aangeboden in bewezen solide financieel product.
Onze opdrachtgever beschikt over een uniek financieel systeem dat 15 jaar continu functioneert met aantoonbare
rendementen van 25% -30% op jaarbasis, zonder hapering en zonder dips, zelfs niet in 2008, ook niet gevoelig blijkt
voor de huidige handelsoorlog, noch voor een Brexit.
Het volledig automatisch werkend systeem is inmiddels een bewezen en erkende combinatie van continu hoog
rendement, veilig, en niet of nauwelijks aan beurstrends/politiek of aan andere voortschrijdende ontwikkelingen
onderhevig.
Deelname in het systeem als belegging is mogelijk in tranches van € 100.000 (op uw eigen rekening) waarop een
netto rendement van gemiddeld 30% zonder kritieke momenten over 15 jaar gemeten zichtbaar is. Deelname is op
elk moment te beëindigen.
Profiel plaatser heeft een gedegen onderzoek naar dit systeem uitgevoerd, hetgeen voor haar reden was om zelf in
te treden en om deze propositie gecommitteerd in de markt aan te bieden.
Volledige informatie is beschikbaar voor serieuze gegadigden.
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