KÜLÖNLEGES VÁLLALKOZÁS ELADÓ

A hirdető e-mail címe:

info@smithsandgardens.com

A hirdető telefonszáma:

+36/707440117

Az eladó vállalkozás neve:

Cannabis farm/kertészet

Az eladó cég rövid bemutatása:
Teljesen legális, OGYÉI engedéllyel rendelkező, orvosi cannabist termesztő kertészet. A Kft teljes berendezéssel,
know-how-al, betanítással, vevőkörrel átadó.
A vállalkozás részletes bemutatása:
Különleges, stabil, gazdaságivállságálló vállalkozás, eladó! Szeretne egy gyorsan megtérülő vállalkozásba
kezdeni? Szeretne egy előre kalkulálható, biztos bevételt termelő vállalkozást indítani? Amennyiben mindkét
kérdésre igen a válasza, akkor ez a hirdetés Önnek szól. Eladásra kínálunk egy Fejér megyében működő, orvosi
cannabis termesztésével foglalkozó vállalkozást. Teljes felszereléssel, know-how-al, azaz minden szakhatósági
engedéllyel, betanítással, üzleti és vevőkörrel. A vállalkozás egy fő munkaérőt igényel, aki akár a tulajdonos is
lehet. A tulajdonos külföldre költözik, de nem szeretné felszámolni ezt a folyamatosan pénzt termelő vállalkozást.
Szeretné eladni, vagy olyan társat találni, aki nagy gonddal és odafigyeléssel tovább üzemeltetné. A kertészet a
jogszabályoknak megfelelően kizárólag cbd cannabis növényt termeszt, amelynek nincs kábítószer tartalma! (a
hatályos törvényeknek megfelelően, 0,2% alatti THC tartalom) A vállalkozás teljesen legális, a folyamatos
hatósági ellenőrzéseknek teljes mértékben megfelel! A kft részt vett egy megbízhatóságot vizsgáló programban,
ahol elnyerte a megbízható vállalkozás tanúsítványt! A kertészet Fejér megyében található, jelenleg is üzemel,
tehát működő állapotában tekinthető meg. Az éves termelőképessége 160.000 euró, így a befektetés pár hónap
alatt megtérül. Társulás és üzemeltetés esetén, az ár megbeszélés tárgyát képezi.
A vállalkozás adósságai:
Feladás dátuma:

Nincs adóssága, nincs hitele.

2022. 10.
25.

Tevékenységi terület:

Egészségügy, gyógyszeripar, szépségipar,
fitness

Ország (ahol a vállalkozás a tevékenységét végzi. Ha több országban tevékenykedik, akkor a székhely országát jelölje meg, és
fejtse ki a részletes bemutatkozásnál.):
Magyarország
Település (ha több települést érint a vállalkozás tevékenysége, akkor a legjellemzőbbet, és fejtse ki a részletes
bemutatkozásnál.):
Székesfehérvár
A tavalyi éves bevétel:

64 000 000 HUF

Az eladásra kínált tulajdonrész aránya:
Az eladásra kínált tulajdonrész ára.:
Tulajdonosok száma:

100%
25 000 000 HUF

1

A tulajdonrészek százalékos megoszlása:

100%

Személyes közreműködés szükséges a vállalkozás üzemeltetéséhez?:
Igen, szükséges. Az új tulajdonosnak operatív feladai is
volnának.

