/home/bedrijventekoop/webapps/bedrijventekoop/app/cache/website/prod/snappy/knp_snappy61e7d266ddd479.82471246.html

Profiel nr.
103855

Zeer rendabele import- en groothandel in
groente en fruit
Gevestigd in

Ook interessant voor

Nederland

Heel België

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Groothandel

Groothandel food

Rechtsvorm:

Transactievorm

Buitenlandse rechtsvorm

Aandelentransactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

25 - 50

Type koper:
Strategische overname
Investeerder

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

> 5.000.000

N.o.t.k.

Resultaat voor belasting
Vertrouwelijk

Bedrijfshistorie / achtergrond
Betreft: de verkoop van een tweetal besloten vennootschappen waarbij 100% van de aan-delen
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betrokken zijn. Hierin bevinden zich ook de inventaris en vervoermiddelen.
Reden verkoop: de directie bestaat uit 2 personen. Naast leeftijd is de reden van verkoop dat men
zich op termijn op andere – niet concurrerende – activiteiten wil richten. In de directe omgeving is
geen opvolging voorhanden, zowel niet binnen de familie als binnen het bedrijf.
Profiel onderneming: de onderneming is gespecialiseerd in de import, in- en verkoop van groente en
fruit. Het bedrijf kenmerkt zich door haar flexibiliteit, ruim assortiment en een groot aantal vaste
klanten. Het bedrijf levert aan supermarkten, horecabedrijven, mede-grossiers en detaillisten
waardoor sprake is van een gezonde spreiding van de omzet. Inmiddels zijn de eerste stappen op de
Duitse markt gezet, dit biedt veel potentieel.
Werknemers: de onderneming beschikt over circa 40 eigen medewerkers en een flexibele schil van 10
personen. Daarnaast zijn de beide DGA’s werkzaam binnen de onderne-ming.
Locatie: het bedrijf is gevestigd in Nederland. Men opereert vanuit een ruim bedrijfspand, eigendom
van verkoper. Verkoper gaat ervan uit dat de overnemende partij het pand blijft huren.

Onderscheidend vermogen
Jaar: 2016
Omzet (x € 1.000): 30.000
EBITDA (x € 1.000): 2.450
EBIT (x € 1.000): 2.350
Jaar: 2017
Omzet (x € 1.000): 30.500
EBITDA (x € 1.000): 3.350
EBIT (x € 1.000): 3.250
Jaar: 2018
Omzet (x € 1.000): 29.500
EBITDA (x € 1.000): 2.300
EBIT (x € 1.000): 2.200
Jaar: 2019
Omzet (x € 1.000): 30.000
EBITDA (x € 1.000): 2.450
EBIT (x € 1.000): 2.300
Jaar: 2020
Omzet (x € 1.000): 29.000
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EBITDA (x € 1.000): 2.600
EBIT (x € 1.000): 2.500
Jaar: P2021
Omzet (x € 1.000): 29.000
EBITDA (x € 1.000): 2.600
EBIT (x € 1.000): 2.500

Overig
Opmerkingen: het bedrijf kan een interessante aanvulling zijn voor bestaande marktpartijen dan wel
strategische partijen die hun marktaandeel in Nederland willen vergroten dan wel een aandeel op de
Nederlandse markt willen verwerven.
Een van de 2 directieleden is bereid gedurende een al dan niet langere periode verbonden te blijven
aan de onderneming, weliswaar in een andere rol.
Vervolgprocedure: een uitgebreid informatiememorandum is beschikbaar. Geïnteresseerde partijen
worden vervolgens uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met Adcorporate, waarna – al dan niet
na verstrekken van aanvullende informatie – wordt verzocht een eerste niet-bindende bieding uit te
brengen. Daarop kan een gesprek met ver-koper gepland worden.
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