Persbericht

Leek, 30 juni 2014

Inverko tekent overnamecontract Synaplast GmbH
Inverko N.V. (“Inverko”) maakt bekend dat het contract tot overname van 100% van de aandelen
in Synaplast GmbH (Niederlangen, Duitsland) is getekend.
Synaplast GmbH (“Synaplast”) is een afvalverwerker die gespecialiseerd is in het recyclen van
kunststof afval waarbij nieuwe grondstof voor de kunststofverwerkende industrie wordt gemaakt.
Met deze overname geeft Inverko invulling aan haar strategie om naast autonome groei te groeien
door het doen van strategische overnames. Inverko verwacht dat deze overname een bijdrage zal
leveren aan de winst per aandeel en het eigen vermogen verder zal versterken. De overname van
Synaplast GmbH betekent een nieuwe toevoeging in de keten van Inverko, die past in het concept
‘van afval tot eindproduct’.
Overnamesom
De overnamesom zal deels in contanten en deels door middel van een earnout-regeling
plaatsvinden. Bij de closing van de overname zal Inverko €250.000,- in contanten betalen plus
187.500 nieuw uit te geven aandelen tegen een uitgifte koers van € 0,40 per aandeel. De betaling in
aandelen is deels afhankelijk van nog door Synaplast te vervullen voorwaarden. Inverko gaat ervan
uit dat aan deze voorwaarden zal worden voldaan. Daarnaast is sprake van een variabele betaling,
die afhankelijk zal zijn van de resultaten van Synaplast over de boekjaren 2014/2015. Per jaar zal
minimaal een EBIT van €120.000 moeten worden behaald. In dat geval zal Inverko nog eens
maximaal 218.750 aandelen uitgeven tegen een uitgifte koers van € 0,40 per aandeel.. De maximaal
te betalen koopprijs valt daarmee iets lager uit dan is aangegeven in het prospectus van Inverko d.d.
26 juni 2014. De omzet van Synaplast over 2013 bedroeg ca. €2,3 miljoen met een EBITDA van
€153.451 (EBIT van €111.000). Het eigen vermogen van Synaplast bedroeg €200.000 per ultimo
2013. De resultaten van Synaplast zullen per 1 juli 2014 worden opgenomen in de
resultatenrekening van Inverko NV.
Het aandeel Inverko N.V. is genoteerd op Euronext met ISIN Code NL 0010 614 566 en Ticker
symbool INVER.
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