Persbericht

Inverko & COO komen vertrek overeen zonder vergoeding
Leek, 25 augustus 2014 – [Raad van Commissarissen INVERKO NV (Euronext: INVER) en COO Ron
van Veldhoven maken gepaste afspraken over vertrek. ]
Op woensdag 20 augustus jl. publiceerde Inverko dat met COO Ron van Veldhoven overeengekomen
is dat hij per heden zijn positie beschikbaar stelt om ruimte te maken voor een bestuurder met meer
ervaring in de recycling business. Beide partijen hebben in het belang van de onderneming en haar
aandeelhouders gemeend passende afspraken over het vertrek te willen maken. In juni dit jaar werd
namelijk al een bijzondere beloning van 1,5mln aandelen aan Van Veldhoven toegekend voor zijn
inspanningen bij o.a. de beursgang van Inverko. Deze beloning is deels gebaseerd geweest op de
afkoop van een variabele vergoeding over 2014 en 2015. Omdat hiervan nu geen sprake is, is in
onderling overleg besloten de beloning te reduceren met 350.000 aandelen. Van Veldhoven heeft
deze reductie afgelopen week gemeld bij de AFM.
Daarnaast zal van een vertrekvergoeding geen sprake zijn en is in een regeling opgenomen dat Van
Veldhoven zijn aandelen Inverko slechts gefaseerd op de markt kan aanbieden. Van Veldhoven zegt
over de gemaakte afspraken: “Ik wil na de succesvolle reverse take-over de onderneming op gepaste
wijze verlaten en de afspraken vind ik passend in deze situatie. Daarnaast heb ik veel vertrouwen in
de toekomst van de ‘van afval tot eindproduct’ aanpak van Inverko.”
Om o.a. het 4-ogen principe te garanderen zal naast zittend CEO Henk Alssema, presidentcommissaris Daan Zethoven als gedelegeerd commissaris de Raad van Bestuur aanvullen, totdat een
nieuwe bestuurder is aangetrokken.
-slot-

Voor meer informatie of 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.

