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COO Ron Van Veldhoven verlaat Inverko
Leek, 20 augustus 2014 - Raad van Commissarissen en het Bestuur van INVERKO NV, (Euronext:
INVER) maken bekend dat Chief Operational Officer Ron Van Veldhoven heeft besloten zijn functie
in overleg met ingang van vandaag beschikbaar te stellen. Het besluit is in overleg met de Raad van
Commissarissen genomen.
Ron van Veldhoven is in januari van dit jaar aangetreden als COO van Inverko. Daarvoor was hij vanaf
december 2010 CEO van rechtsvoorganger Vivenda Media Groep (VMG). Van Veldhoven heeft in
2013 een succesvolle reverse takeover gerealiseerd met Inverko en zijn taken zijn hiermee vervuld.
Van Veldhoven zal zich na vandaag gaan richten op nieuwe reverse takeovers en is daarvoor in
gesprek met diverse partijen.
President-commissaris Daan Zethoven zegt in een toelichting: “De toekomstige ontwikkeling van
Inverko is het best gediend met een bestuurder die meer specifieke ervaring heeft in de sector van
afval recycling. De inspanningen van Van Veldhoven hebben bijgedragen aan een succesvolle
beursgang van Inverko maar het moment is aangekomen om met de onderneming de volgende stap
te maken. Ik wens hem veel succes met zijn verdere carrière”.

Vragen aan Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen Inverko NV per mail: pers@inverko.nl

Over Inverko
Inverko N.V. (Euronext: INVER), gevestigd in Leek, is een groep van drie ondernemingen - Inverko
Polymers in Leek, Inverko Compounding in Emmen en Synaplast GmbH in Niedelangen (Dtsl). De
ondernemingen houden zich via het concept ‘Van afval tot eindproduct’ bezig met de recycling van
zowel huishoudelijk als industrieel kunststof afval. Daarbij wordt uitgegaan van de volledige
waardeketen, van de inzameling van afval tot levering van grondstoffen en eindproducten. De
ondernemingen uit de groep beheersen het grootste deel van deze keten en streven ernaar deze te
versterken en uit te breiden door middel van voorwaartse en achterwaartse integratie.

