Apotheek over te nemen in Zwijndrecht
uit faillissement holding “Vlikapo bvba”

Transactie
Overdracht 100% van de aandelen van “Apotheek Vlieghe bvba”, gekend onder ondernemingsnummer
BE 0830 498 459. Vrij en onbelast van enige gestelde zekerheden en mits behoud van vestigingsnummer.

Historiek
Apotheek Vlieghe werd kort na de oorlog van 1946 opgericht door dhr. Vlieghe. Dit familiale karakter
bieden zij op vandaag nog steeds aan hun klanten aan. Filosofie: “wij begeleiden elke patiënt indivueel als
een persoon”.
In hun eigen labo maakt de apotheek homeopathie op maat. Dat resulteert dat homeopathie één van
hun specialisaties is. Deze officinale bereidingen zijn nog steeds heel belangrijke pijlers in het gezond
advies voor hun patiënten.
Voor klanten die in nood zijn, brengt de apotheek ook medicijnen aan huis

Specialisatie
Apotheek Vlieghe is onder meer gespecialiseerd in verschillende merken waaronder Etixx, Talika, Filorga
enz, maar is ook sterk in homepathische geneesmiddelen.
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Reden van overdracht
Familiale omstandigheden hebben geleid tot het faillissement van de holding Vlikapo bvba, dewelke 749
van de 750 aandelen aanhoudt (hetzij 99,87%) van de vennootschap Apotheek Vlieghe bvba.
Curator: Mr. Louis Wouters

Kerncijfers (bedragen in €)
2016
6.200

2015
6.200

Voorraadniveau

42.541

74.302

Eigen vermogen

36.321

219.639

Vreemd vermogen

86.022

96.980

Balanstotaal

122.343

316.619

Omzet

525.803

616.624

24.047

54.398

Kapitaal

Gecorrigeerde operationele kasstroom*

* Gecorrigeerd voor management vergoeding Vlikapo (Holding) en geboekte waardeverminderingen op overige vorderingen

De daling van het eigen vermogen van 219.639 EUR naar 36.321 is grotendeels te verklaren door de
afwaardering van overige vorderingen t.a.v. holding vennootschap Vlikapo bvba dewelke haar ontstaan
kent uit het doorlenen van gelden van de Apotheek Vlieghe aan haar holding.

Vastgoed
Huurpand, handelshuur (geregistreerd): maandelijkse huur 1.226 EUR, die eindigt op 30/09/2019. Aan de
huurder is de mogelijkheid gegeven om een einde te maken aan de uitvoering van het contract op het
einde van iedere periode van drie jaar, mits vooropzeg van minstens 6 maanden, te geven per
aangetekend schrijven.

Personeelsbestand
1 Zaakvoerder – apotheker Mevr. Vlieghe
1 Personeelslid (0,4 FTE) – apotheek Universiteit Antwerpen (assistent)
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Varia
Adres: Dorp Oost 33, 2070 Zwijndrecht,
Ligging: naast Vrije lagere basisschool Zwijndrecht en vlakbij het centrum van gemeente Zwijndrecht.
Vlotte verbinding met Linkeroever
Openingsuren: ma-vrij
o
o

9u tot 12u30u
14u tot 18u30u

Parkeerplaats voor de deur

Contactgegevens
Voor meer info kan u terecht op de website www.jorisco.be of contacteer:
Contact

Thibault Cloostermans

Firma

Jorisco NV

GSM

0492 91 81 91

Email

thibault@jorisco.be
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