TOKAJ-HEGYALJA SZŐLŐOLTVÁNY TERMESZTŐ BT.

A hirdető e-mail címe:

1szabotunde@freemail.hu

A hirdető telefonszáma:
Az eladó vállalkozás neve:

+36 20/ 9603-708
Ripária Termelési és Kereskedelmi Betéti
Társaság

Az eladó cég rövid bemutatása:
1992tol és ma is működő A NEBIH által ellenőrzött cég. Mindent Szabó Lajos alakított ki nagy szakemberként,
Vevokör biztositott. 2019. januárban Ő elhunyt és azért kerül eladásra a jól beüzemelt BT-nk. Továbbá családi
betegség is indokolja az eladást.
A vállalkozás részletes bemutatása:
teljes felszereltséggel, földdekkel, gépekkel, traktor, öntözési berendezés,furott es ásott kút, víztározó
medence,benti munkákhoz szükséges plussz 2 belterületi ingatlan,hűthető-fűthető,raktárok,vermelő és saját
alanyvessző teleppel, rendelkezünk. Ültetvényeink mind vírusteszteltek. Foglalkoztatottak szama: szezonalis (a
rendszeres 5-10fo) A céghez több ha. szántó,termoszoloultetveny és egy a mesterseges medencével korbekeritett
tanya, házzal egyutt (víz, villany, nyaralónak is alkalmas, szintes kisház, külterületén a falu szélén magán úttal
ellátva, külön kerített focipalya (a tanyán belül) , és gazdasági epuletek) hozzátartozik.Sajnos családon belüli
betegség miatt nem tudjuk folytatni Édesapám álmát. Vevoköre nagyon széleskörű és rendszeresen visszájáró, de
folyamatosan bővülő vasarlók is. Az oltvanyterulet csepegtető formában való öntozhetősége a saját kutakból,mely teljes egészében ki van építve, évek óta így folyik a termesztés -, (valamint a kedvező éghajlati fekvesu
területek) ez kiemelt fontosságú előny az őszre beérett oltvanybetakaritas minőségi és mennyiségi szempontjából
is nagyban meghatározza az éves bevétel nagysagrendjét. Osszessegeben:8-10 ha. szőlő, alanyvessző és szántó
terulet + korbekeritett külterületi tanya, mesterséges medencével,ásott-furott kúttal, házzal,gazdasági épület..
+2 belterületi ingatlan,mindkettőn épülettel, feldolgozó helyiségek,raktárok, traktor,gyomirtoszoro,gépi eszközök
tárolása, telephely.

A vállalkozás adósságai:
Feladás dátuma:

Nincs
adóság.

2020. 03.
26.

Tevékenységi terület:

Mezőgazdaság, állatenyésztés, bányászat, erdőgazdálkodás,
halászat

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.):
Tarcal
A tavalyi éves bevétel:

22 000 000 HUF

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

100%
150 000 000 HUF

3

A tulajdonrészek százalékos megoszlása:

34% - 33% 33%

Személyes közreműködés szükséges a vállalkozás üzemeltetéséhez?:
Befektető döntése szerint. Ha akar, dolgozhat a vállalkozásban, de csendestárs is
lehet.

