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Companie de Pază, Protectie și Monitorizare, dinamică - caută 

asociat finantator 50% sau cumpărător 

Localizare: National     

Cifra de afaceri: 2.000.000 - 3.000.000 Euro 

Firma desfășoară o activitate profitabilă și a avut un ritm de dezvoltare dinamic – de la 

înfiintare, Cifra de afaceri a crescut anual cu peste 80%.  

Firma detine marca inregistrata, contracte in derulare cu persoane fizice, companii locale, 
nationale, multinationale si institutii de stat. Presteaza servicii de paza si protectie obiective, 
precum si servicii de monitorizare. 

Dotari 

Firma detine un parca auto propriu, de peste 40 de autoturisme si un dispecerat propriu.   

Personal 

Firma dispune de personal calificat, un management profesionist si directori regionali 

responsabili pentru punctele de lucru. Firma a depasit 200 de angajati. 

Puncte de lucru  

Companie detine puncte de lucru in Bucuresti si in mai multe orase din tara. 

Compania detine un Dispecerat propiu de monitorizare care functioneaza non-stop. 

Vechimea afacerii -  4 ani 

Compania a ajuns la un stadiu de dezvoltare in care asociatii actuali nu mai au posibilitati sa 
dezvolte in acelasi ritm afacerea. Exista oportunitati, insa investitiile necesare pentru a 
dezvolta compania în același ritm necesita investitii care le depasesc posibilitatile. Doi dintre 
asociatii minoritari (care au si alt afaceri) ar dori sa se retraga. Se cauta un asociat finantator 
sau cumparator pentru a continua planurile de dezvoltare. Exista posibilitati de dezvoltare 
multiple, preluarea unor contracte in derulare precum si achizitia unor noi servicii pe 
SEAP. Exista un plan de afaceri care poate fi pus la dispozitia persoanelor interesate...  

Variante:  
1.  Vanzare 50% actiuni (+-), cooptare investitor - participare la investitii noi si benficii in proportii 
egale - Pret: 700.000 Euro; 
2.  Vanzare integrala 100% actiuni - Pret 1.400.000 Euro 

Important! Pretul este negociabil . Pretul poate fi redus substantial in situatia in care investitorul este 
dispus sa preia creditele existente cu schimbarea garantiilor imobiliare! 
 
Pentru detlii suplimentare nu ezitati sa ne contactati:  

Tel: 0752-755.021, Email: office@optimcapital.ro 

mailto:office@optimcapital.ro

