
  



VILLY NISSEN ApS
Autobranchens virksomhedskonsulent

Vi skaber sunde forretninger
� Vurdering og salg af virksomheder
� Medvirken ved generationsskifte
� Analyse af drift og økonomi
� Beskikket som tillidsmand af staten

Ring 7565 8233 se www.autobranchen.dk

Dansk Firma Børs

Med i anerkendt autoværkstedskæde
     
   




  

  

   

  

  
  
    
   
    
     
     

  
    










  
  


      



    
  




    

   


  
    

   
  
   
 

   
   



   
     


  



    









    


   




     

  

     


   



   
   
   

  
 



   
   
 
  










    
  
  
   
  
 
  

  

   

    
   
   
     
  

    
    
   
   
    
  
   
    
    

   
    
  
    
    



     
     
     

  
    
   
   

   
    
  
     
   
     
   
  
  



 


    
  
  

 
 
    
  





  

 
    
   


 
  
   
  
 
    

      
   
   
   

 
  
     
  
 
    
   
  

 
 

    
    
     
   
   
   

  
   

   
 


























































