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Inverko NV rondt boekenonderzoek Duitse recycler positief
af
De Raad van Bestuur van Inverko NV maakt bekend dat de overname van 100% van de aandelen in
Synaplast GMBH Niederlangen DLD zoals aangekondigd op 22 jan jl. in het tweede kwartaal kan
worden afgerond.
Deze overname geeft verdere invulling aan de groeistrategie zoals gepresenteerd op de BAVA van 15
november 2013. Synaplast GMBH is een afvalverwerker die gespecialiseerd is in het recyclen van
afval waarbij nieuwe grondstof voor de kunststofverwerkende industrie wordt gemaakt. Met deze
overname versterkt Inverko haar positie in de keten van kunststofafvalrecycling . Inverko is erop
gericht om alle facetten van de kunststofafvalrecycling binnen haar gelederen te hebben waarbij er
gesloten kringlopen worden gerealiseerd onder het motto “van afval naar eind product”. Inverko
geeft hiermee concreet invulling aan de ambitie van staatsecretaris Mansveld om de hoeveelheid
afval in de komende tien jaar tijd te halveren. (citaat van Mansveld in haar brief van 28 Januari 2014
getiteld “Invulling programma ‘Van afval naar grondstof”)
Overnamesom
De overnamesom zal deels in contanten en deels door middel van een earnout-regeling
plaatsvinden. Bij het afronden van de overname zal er €250.000,- in contanten worden betaald plus
maximaal 187.500 nieuw uit te geven aandelen Inverko NV tegen een uitgifte koers van € 0,40 per
aandeel. De variabele betaling zal afhankelijk zijn van de resultaten over de boekjaren 2014/2015 die
minimaal €120.000 EBIT per jaar aan het resultaat zal moeten bijdragen van Inverko NV. Bij het
behalen van de geprognotiseerde resultaten zullen er maximaal 437.500 aandelen tegen € 0,40 per
aandeel en een betaling in contanten van maximaal €100.000,- worden uitgekeerd volgens de
earnout-regeling. De omzet van Synaplast over 2013 bedroeg ca €2,3 miljoen met een EBITDA van
€153.451,- (EBIT van €111.000,-)en een eigen vermogen van €200.000,- ultimo 2013.
Doordat het eigen vermogen van Synaplast minder dan een derde van het eigen vermogen van
Inverko N.V. bedraagt hoeft er geen goedkeuring van de aandeelhouders te worden gevraagd voor
de overname van Synaplast GMBH. De overname staat op de agenda van de eerstvolgende AVA van
12 juni 2014 om te worden toegelicht.
Voordelen van de overname
Door deze overname zal de waardeketen van Inverko verder worden versterkt. De
productieprocessen van Synaplast sluiten naadloos aan op de huidige activiteiten van Inverko NV,
tevens zijn er belangrijke samenwerkings- en schaalvoordelen te behalen. Synergie is vooral te
behalen op het vlak van activiteiten die Inverko voorheen moest uitbesteden bij derden.

Groeistrategie
Het bestuur van Inverko NV voert momenteel diverse gesprekken met grote afvalinzamelaars, in
binnen en buitenland om strategische samenwerkingen te realiseren. Daarnaast voert zij
overnamegesprekken met externe partijen met als doel verdere invulling te geven aan de
groeistrategie om de waardeketen versterken. Hierbij houdt Inverko zich vast aan de strategie dat
iedere overname een bijdrage zal moeten leveren aan de waarde per aandeel en aan het concept
“van afval tot eind product”.
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