
PROJECT ROTAN
TEASER



ERKENDE GROOTHANDEL IN AUTO-ONDERDELEN

Investeringsoverwegingen Kerncijfers

Circa € 530K EBITDA in 2021Circa € 6,5 mln. omzet in 2021

GROEIPOTENTIE
Aangezien meerdere prominente automerken van de autogroep die de onderneming bedient
nog niet zijn uitgediept in het assortiment, liggen hier directe kansen voor de onderneming
om nieuwe markten aan te boren en schaalvoordelen te creëeren.

UNIEKE PROPOSITIE MET GEVESTIGDE NAAM IN NICHESECTOR 
De onderneming is one-stop-shop door haar complete productaanbod van ruim 2 miljoen

verschillende onderdelen van diverse toonaangevende automerken.

BEDRIJFSPROFIEL
De aangeboden onderneming is een handelsonderneming, gespecialiseerd in het compleet ontzorgen van
de professionele eindgebruiker op het gebied van auto-onderdelen en bijbehorende producten. Vanuit
haar eigen magazijn met vele groeimogelijkheden worden zowel nationale als internationale zakelijke
klanten bediend, waar zij respectievelijk 55% en 45% van haar omzet genereert. De onderneming levert
zowel originele fabrieksonderdelen als een breed assortiment aan eigen label producten. De onderneming
verwacht de komende jaren te groeien doordat het assortiment fors kan worden uitgebreid, maar ook
dankzij de jarenlange historie en de trouwe klantenbasis.

TRANSACTIERATIONALE
Na jarenlange toewijding hebben de aandeelhouders het voornemen de onderneming onder te brengen bij
een nieuwe partij die het bedrijf verder kan laten floreren. De aandeelhouders hebben aangegeven open te
staan voor een nader te bepalen periode om de potentiële groeikansen gezamenlijk met de juiste koper te
verzilveren of zorg te dragen voor een goede overdracht van de onderneming. Het type koper is bepalend
voor de keuze of de aandeelhouders gedurende een overdrachtsperiode aanblijven.

Gevestigd in de Randstad Circa 25 werknemers

LOYAAL EN GESPREID INTERNATIONAAL KLANTENBESTAND
Door het uitgebreide productaanbod, goede productbeschikbaarheid en betrouwbare service

heeft de onderneming sinds haar oprichting een loyaal klantenbestand opgebouwd, waarvan

de top-10 klanten minder dan 30% van de totale omzet in beslag nemen.

Meer dan 50 jaar een begrip94% terugkerende klanten

Circa € 790K geprognosticeerde
EBITDA in 2022

Circa € 7,9 mln. geprognosticeerde 
omzet in 2022

€ 0

€ 100

€ 200

€ 300

€ 400

€ 500

€ 600

€ 700

€ 800

€ 900

€ 1.000

€-

€1.000 

€2.000 

€3.000 

€4.000 

€5.000 

€6.000 

€7.000 

€8.000 

€9.000 

€10.000 

2017 2018 2019 2020
Covid-19

2021
Covid-19

2022 juli 2022P

EB
IT

D
A

 (
x 

1
.0

0
0

)

O
m

ze
t 

(x
 1

.0
0

0
)

Omzet EBITDA



CONTACTINFORMATIE
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