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

Algemene informatie
Branche

Soort bedrijf

Groothandel

Groothandel in consumentengoederen

Rechtsvorm:

Transactievorm

bvba

Aandelentransactie

Levensfase onderneming

Aantal medewerkers (in FTE)

Volwassen

10 - 25

Type koper:
MBI kandidaat
Strategische overname

Financiële informatie
Omzet indicatie

Indicatie overnamebedrag

> 5.000.000

> 5.000.000

Resultaat voor belasting
Vertrouwelijk

Overig
Betreft:
De overname van een tweetal besloten vennootschappen (enerzijds activiteiten in de werkmaatschappij en
anderzijds inventaris, vervoermiddelen en onroerend goed in de Holding) waarbij 100% van de aandelen betrokken
zijn.
Reden verkoop:
De continue groei van het familiebedrijf en de leeftijd van de huidige eigenaar (60+) vormen samen de reden voor
verkoop. In de directe omgeving is geen opvolging voorhanden, zowel niet in de privésituatie (kinderen) als in de
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onderneming zelf (medewerkers). Met de verkoop wil de eigenaar bereiken dat het verdere potentieel van het bedrijf
optimaal benut wordt.
Profiel onderneming:
Het bedrijf is sinds tientallen jaren gespecialiseerd in de in- en verkoop van aard-appelen, groente en fruit. Het
bedrijf heeft, door de levering van een totaalassortiment van kwaliteitsproducten, een zeer sterke reputatie met een
groot aantal vaste klanten. Het bedrijf levert voornamelijk aan boerderijwinkels, horeca leveranciers en
groentespeciaalzaken.
Werknemers:
De onderneming beschikt over een 50-tal medewerkers (circa 45 fte). Het MT heeft de dagelijkse leiding, de DGA is
m.i.v. 2018 nauwelijks meer actief.
Locatie:
Het bedrijf is gevestigd in het zuiden van Nederland. Men opereert vanuit een ruim en goed geoutilleerd
bedrijfspand. Het omzetpotentieel kan met de huidige locatie opgevangen worden.
Omzetcijfers (omzet x € 1.000, brutomarge (%) en EBIT x € 1.000):
Jaar 2015: omzet: 29.500, brutomarge 17,5, EBIT: 200
Jaar 2016: omzet: 31.000, brutomarge 17,0, EBIT: 600
Jaar 2017: omzet: 29.500, brutomarge 17,3, EBIT: 200
Jaar HY 2018: omzet: 16.500, brutomarge 17,4, EBIT: 375
Jaar P 2018: omzet: 33.000, brutomarge 17,3, EBIT: 650
Jaar P 2019: omzet: 36.300, brutomarge 17,3, EBIT: 1.000
Bovenstaande betreffen de cijfers van de werkmaatschappij. De Holding draait break-even.
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.
Overnameprijs
De overnameprijs voor 100% van de aandelen van de Holding per 1 januari 2018 is gesteld op € 8.450.000. Hierbij
wordt een eigen vermogen meegeleverd ter hoogte van € 4.200.000. Een gedeeltelijke earn-out regeling is
bespreekbaar.
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