Persbericht
Leek, 28 november 2013

Inverko NV versterkt eigen vermogen door conversie obligatieleningen
Het bestuur van Inverko N.V. (“Inverko”) maakt bekend dat houders van in totaal 37
obligaties à € 50.000 hebben verzocht om conversie van deze obligaties in aandelen tegen
een koers van € 0,20. Dit zal resulteren in uitgifte van in totaal 10.011.250 nieuwe
aandelen Inverko. Het eigen vermogen wordt hierdoor met €1.850.000,- versterkt tov 31
december 2012.
Van de ter conversie aangeboden obligaties betreffen 21 obligaties de 6% achtergesteld
converteerbare obligatielening 2010-2015 (de “6% Obligatielening”) en 16 obligaties de 7%
converteerbare obligatielening 2013-2015 (de 7% Obligatielening).
De vennootschap heeft in de vergadering van houders van de 6% obligatielening, die op 15
november jl. werd gehouden, de mogelijkheid geboden over te gaan tot vervroegde
conversie onder de volgende gewijzigde voorwaarden: conversie in aandelen tegen een
koers van € 0,20 in plaats van € 0,2459, alsmede een betaling in aandelen voor de tot 30
november 2015 te derven rente. Hiervan hebben 21 houders gebruik gemaakt. Na de
conversie staan nog 3 obligaties à € 50.000 uit onder de 6% Obligatielening.
De houders van de 16 obligaties onder de 7% Obligatielening hebben om conversie verzocht
omdat de beurskoers is gestegen boven de conversiekoers van € 0,20. Na de conversie staan
nog 2 obligaties à € 50.000 uit onder de 7% Obligatielening.
Voorts heeft Inverko aandelen uitgegeven aan een bestuurder van een voormalige
dochtervennootschap en aan een adviseur, hetgeen een prestatiebeloning betreft van in
totaal 600.000 aandelen, conform de met hen gemaakte afspraken.
Voor alle nieuw uit te geven gewone aandelen geldt vrijstelling van de prospectusplicht.
Deze aandelen zijn ten volle gerechtigd tot het dividend over het boekjaar 2013 en de
daarop volgende boekjaren.
Voor deze aandelen met ISIN code NL0010614566 is toelating tot de notering aan de beurs
van NYSE Euronext Amsterdam aangevraagd. Het totaal aantal geplaatste gewone aandelen
Inverko zal na de uitgifte 37.143.839 bedragen. Door deze vervroegde conversie kan
voortvloeien dat de meldingen van meerdere grootaandeelhouders bij de Autoriteit
Financiële Markten een aanpassing behoeven.
Inverko wil haar huidige positie verder versterken middels autonome groei enerzijds en
anderzijds middels gerichte strategische acquisities in binnen- en buitenland. Het bestuur
voert op dit moment diverse gesprekken met partijen met doel invulling te geven aan de
strategie. Voor de strategie van Inverko NV verwijzen wij naar de website www.inverko.eu
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