ИНФОРМАЦИОНЕН ТИЙЗЪР
ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС
Продажба на работеща производствена фирма, дългогодишен
производител на машини за химическата, козметичната, фармацевтичната,
хранително-вкусовата промишленост, строителството. Фирмата е
създадена през 1981 г., притежава богата история и опит в производството
на високотехнологична продукция за индустриална преработка.
Модерната производствената база на дружеството е ситуирана в
централната част на България, на изключително комуникативно място в
голям град, в близост до главен магистрален път. Фирмата разполага с
производствен цех, цех за механична обработка, склад за материали,
административна част предоставяща удобство за служители и партньори.
Във фирмата работят екип от доказани професионалисти конструктури и
технолози, които създават множество разработки на машини,
технологични линии, комплектни модули. Основните предимства на
компанията са дейностите по разработването на нови машини и
усъвършенстване на настоящите, гъвкавата система на производство и
способността за решаване на нестандартни технически задачи,
подкрепено със съвременно, високо производително технологично
оборудване за производство на машини, технологични линии.
Клиенти на компанията са както големи и утвърдени фирми, така и малки
и средни предприятия в страната и чужбина. Произведена продукция на
компанията е в експлоатация в редица страни: Русия, Украйна, Румъния,
Гърция, Македония, Испания, Монголия и други.

ПРОДАЖНА ЦЕНА
2 500 000 евро

ПРИЧИНА ЗА ПРОДАЖБА
Фирмата е собственост на бизнесмен, който желае да се оттегли от
сферата на производствения бизнес.

СЛУЖИТЕЛИ
Предприятието е с 20 назначени лица, с богат професионален опит.
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ПРЕГЛЕД НА БИЗНЕСА


















ЕБИТДА 2018 г. – 440 хил.
Среднопретеглена ЕБИТДА, 2016, 2017, 2018 г. – 442 хил.
Марж на печалбата, среднопретеглен последните три години – 40 %
Рентабилност на активите, среднопретеглен за три години - 15 %
Балансовата стойност на активите - 3 680 000 лв.
Липса на дългосрочни задължения над 1 година.
Внедрен международно признат сертификат за качество на
производство и процеси - ISO 9001:2015.
Фирмата разполага с одобрена процедура за заваряне на съдове под
налягане по директива 97/23/ на ЕС.
Високо технологична производствена дейност.
Положително реноме сред бизнес общественост и местна власт.
Клиентска база с референции от фирми с капацитет, имидж и
познаваемост, с основни профили козметична промишленост,
фармацевтична, химическа и хранително-вкусова промишленост,
строителство, както в страната, така и в чужбина.
Представителен фирмен сайт с възможност за приемане на поръчки
и обработване на запитвания от клиенти.
Бенефициент за закупуване на машини, а същевременно и доставчик
на оборудване за клиенти по програми финансирани от ЕС.
Производствената база е разгъната на терен от 2 400 кв.м. площ в
рамките на града. На застроена площ от 2 200 кв.м. са разположени
производственият цех, цех за механична обработка, склад за
материали и административна сграда. Възможност за усвояване за
производствено-складови нужди на допълнително помещение от
200 кв.м., понастоящем отдаващо се под наем.
Дълготрайните производствени и обслужващи производството
активи, с които разполага фирмата са нови и в основната си част са:
- Хидравлична гилотина със СNC управление;
- Роботизирана система за заваряване;
- Машина за плазмен разкрой със CNC управление;
- Мостов кран;
- Хидравлична абкант преса;
- Тривалова листоогъваща преса;
- Фрезови, пробивни и лентоотрязващи машини;
- Заваръчни апарати;
- Софтуер и компютърна система за конструкторска документация;
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ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ











o Продукция:
Технологични линии;
Хомогенизатори;
Разфасовъчни машини;
Тубопълначни машини;
Помпи;
Вакуум миксери;
Инсталации за етеречно-маслени;
Модули за смилане;
Реактори за хомогенизиране;
Нестандартно оборудване.

o Услуги:
 Монтаж, сервиз, гаранционно обслужване;
 Професионални технически разработки и консултации.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
 Ефективно купуване и плащане на фирмата с активи и пасиви /без
включени: касови наличности в лева и валута, несвързано с
производствената дейност недвижимо имущество, МПС/, технически
разработки, сключени договори с клиенти, служители.
 Изготвяне на инвентаризационен списък от независими експерти.
 При желание на Купувача - експертна помощ и съдействие за
бизнеса от страна на собственика, през първите няколко месеци
след закупуване на бизнеса срещу договорено възнаграждение.
 Реален срок за освобождаване и продажба на дружеството –
3 месеца от сключване на договор за покупка.
 Допустимост и предимство на фирмата при следващо бъдещо
кандидатстване за безвъзмездно финансиране по оперативни
програми на ЕС за повишаване на конкурентоспособността
/закупуване на машини, съоръжения, софтуер/,човешки ресурси.
Консултанти: 3 CONSULT TEAM
Росен Петров- 0889 691 656, ros.petrovbg@gmail.com
Иван Недялков- 0896 959 169, office@3consultteam.com
3consultteam@gmail.com, www.3consultteam.com
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