PRODEJ FIRMY

Prodej zámečnické firmy v
Libereckém kraji. Firma podniká ve
vlastním výrobním areálu a je 100%
zakázkově pokrytá.
- zak.č. 9768
GPS: 50° 46' 18,38'', 15° 4' 12,89''

20 000 000 Kč
za prodej 100% podílů
rezervováno

Kontakt na makléře:
Budina Pavel
pavel.budina@genera.cz
777283462

Prodáme 100% obchodních podílů na zámečnické firmě, která vlastní kompletně vybavený výrobní areál a
která se mj. zabývá kvalifikovaným svařováním v ochranné atmosféře.
Výměra pozemků 6 000 m2
Poznámka: Bližší údaje o prodávané společnosti (jméno, sídlo, rozsah působení, další ekonomické údaje
atd.) sdělíme na přání vlastníků jen odsouhlaseným vážným zájemcům po jejich identifikaci k jednání – z
tohoto důvodu je nabídka v mapě lokalizována mimo skutečnou polohu výrobního areálu.

Předmět prodeje:
●

●

Prodej 100% obchodních podílů s.r.o.;
Důvodem prodeje je současný věk společníků a jejich plánovaný odchod do důchodu.

Stručný popis společnosti:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Předmět činnosti: zámečnictví, kovoobrábění, kvalifikované svařování v ochranné atmosféře,
výroba konstrukcí a přepravních boxů;
Region: Liberecký kraj;
Právní forma: s.r.o.;
Počet zaměstnanců: cca 20;
Tržby: 20-30 mil. Kč/rok;
Firma podniká ve vlastním výrobním areálu o výměře pozemků cca 6.000 m2 a disponuje
kompletním strojním vybavením a vyškoleným personálem;
Historie výrobní činnosti firmy přesahuje 25 let;
Firma dlouhodobě zásobuje významné firmy v regionu;
Výroba je zakázkově plně pokrytá i pro další období; kapacita výroby vztažená k počtu

●

●

zaměstnanců je naplněná na 100%;
Firma nemá obchodní závazky po lhůtě splatnosti, a naopak ani pohledávky po lhůtě splatnosti;
Firma nemá žádné úvěry, leasingy ani půjčky.

Hlavní majetek společnosti:
●

●

●

Vlastní výrobní areál;
Kompletní strojní vybavení;
Zajištěné zakázky.

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