NABÍDKOVÝ INZERÁT

Prodej 100% obchodního podílu ve společnosti s
ručením omezeným, která má jediného vlastníka
– fyzickou osobu.(Prodej společnosti)

Moto:
ADVIS nabízí svým klientům širokou paletu komplexních služeb. Náš
globální přístup,hluboké znalosti v četných vědních disciplinách a jejich
inovaci se znalostmi příslušné obchodní činnosti a průmyslového odvětví
pomáhá našim klientům dosahovat vynikajících výsledků.

Předmět nabídky
Předmětem prodeje je 100% obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným, která má
jediného vlastníka – fyzickou osobu. Podmínkou prodeje je realizace prostřednictvím smlouvy o
převodu obchodního podílu.

Obor podnikání
Společnost se zabývá úpravou a opravami vozidel pro speciální účely a též speciálních nádstavem,
především pro potřeby hasičů, policie, armády apd.. Dále výrobou kontejnerů, výrobou speciálních
zdvihacích zařízení a montáží celků z hliníkových profilů a hliníkových roletek, a též zámečnickou
výrobou.

Právní forma
Společnost s ručením omezeným

Lokalita
Východní Čechy, Pardubický kraj

Zaměstnanci
6-10 kmenových zaměstnanců + externí spolupracovníci

Krátky popis
Společnost na trhu funguje již téměř 20 let a byla založena jako společnost rodinného charakteru
českým vlastníkem. S ohledem na okruh poskytovaných služeb a činností společnosti je zde velký
potenciál jednotlivé činnosti dále rozvíjet a zdokonalovat a tím reagovat na poptávku a vyplnit
existující mezery na trhu.

Produkty/ Služby/ Technologie
Úpravy a opravy vozidel pro speciální účely – pro tyto služby má společnost vlastní výrobní postupy a
výkresy. Společnost dále disponuje výrobními programy například v oblastech speciálních nástaveb na
vozidla, montáže, zámečnické výroby a také dalšími speciálními výrobními programy. Společnost je
vlastníkem certifikátu systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009.
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Zákazníci
Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, Armáda ČR, Města a obce

Nemovitosti
Vlastní areál včetně pozemků, výrobní hala o velikosti 25x50m, venkovní zpevněné asfaltové plochy
cca 740m2, ostatní plochy cca 200m2

Hospodářská data--------------------------------------------------------

2011

2012

2013

2014

Aktiva

13 800

8 000

8 600

10 300

Výkony

11 500

3 800

8 900

7 900

Výsledek
3 400
-2 500
1 300
hospodaření
před zdaněním
*Sumy jsou orientační a jsou uvedeny v celých tisících Kč.
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