PRODEJ FIRMY

Prodej zavedené firmy ve
Středočeském kraji zabývající se
výrobou pekařských a cukrářských
výrobků
- zak.č. 9756
GPS: 50° 4' 29,39'', 14° 24' 23,30''

2 250 000 Kč
za prodej 100% podílů
Kontakt na makléře:
Dědek Michal
michal.dedek@genera.cz
602475006
Firma má velmi dobře zavedené jméno a dlouholetou tradici (založena 1991).
Poznámka: Bližší údaje o prodávané společnosti (jméno, sídlo, rozsah působení, ekonomické údaje atd.)
sdělíme na přání vlastníků jen vážným zájemcům po jejich identifikaci k jednání - z tohoto důvodu je
nabídka v mapě lokalizována mimo skutečnou polohu.

Nabízíme Vám ke koupi 100 % obchodních podílů na firmě zabývající se
výrobou pekařských a cukrářských výrobků:
●
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●
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●
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●

firma má zavedené jméno a dlouholetou tradici - založena v roce 1991
provozuje činnost ve výrobním objektu, který splňuje veškeré hygienické podmínky a předpisy, má
vyřešeny kritické body výroby a firma je řádně dozorována Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí
disponuje kompletním vlastním výrobním vybavením a zařízením v hodnotě cca 2,2 mil. Kč
aktuálně zaměstnává 13 pracovníků
standardní sortiment představuje více než 50 druhů pekařských výrobků (běžné, jemné a vícezrnné
pečivo, chleba, koblihy, koláče, svatební koláčky) a více než 50 druhů cukrářských výrobků (zákusky a
dorty na slavnostní příležitosti)
má zajištěnu rozvozovou linku - zákazníky společnosti jsou velkoobchody, provozovatelé
stravovacích služeb, kantýny, prodejny potravin, lahůdkářství, cukrárny i drobní zákazníci
(firma provozuje 2 prodejny v nájmu)
roční tržby se dlouhodobě pohybují okolo 10-11 mil. Kč
důvodem prodeje firmy je plánovaný odchod některých společníků do důchodu.

*) Tato nabídka není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731, zákona č. 89/2012 Sb.
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