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INVERKO NV (Euronext: INVER)
INVERKO: ‘Positieve operationele resultaten, maar de kar moet soms door diepe sporen……’
Inverko blikt tevreden terug op het operationele derde kwartaal. Inverko Polymers en Synaplast
behalen beide wederom in het derde kwartaal een positief resultaat en de gezamenlijke operationele
EBITDA van de werkmaatschappijen bedraagt ongeveer EUR 0,6 miljoen positief over de eerste
negen maanden van 2014. Hierbij zijn de resultaten van Synaplast pas vanaf de overname op 1
augustus meegenomen. In Inverko Compounding groeit de orderportefeuille verder door maar de
vennootschap draait in tegenstelling tot de prognose nog geen zwarte cijfers. Inverko is ondanks
deze vertraging onverminderd positief over het toekomstperspectief. De potentiële winstgevendheid
van de fabriek is groot. Daarnaast is de onderneming met diverse investeerders uit binnen- en
buitenland in gesprek om het werkkapitaal uit te breiden, waarmee invulling gegeven kan worden
aan de verdere groeistrategie van de onderneming.
De omzet van Inverko NV over de eerste drie kwartalen van 2014 bedraagt EUR 11,3 miljoen. De
geconsolideerde EBITDA bedraagt ongecorrigeerd momenteel ongeveer EUR 0,1 miljoen. De hoge
buitengewone advies- en juridische kosten van het afgelopen jaar hebben ervoor gezorgd dat de
geconsolideerde Ebitda EUR 0,2 miljoen lager is uitgevallen dan bij een normale operatie mogelijk.
Inverko NV verwacht over 2014 een geconsolideerde jaaromzet te realiseren van ongeveer EUR 14,7
miljoen (eventuele toekomstige overnames niet opgenomen), met een EBITDA van ongeveer EUR
0,15 miljoen. Gecorrigeerd met de buitengewone kosten in dit opstartjaar zou de geconsolideerde
EBITDA ongeveer EUR 0,35 miljoen positief bedragen. Daarmee ligt het resultaat in de lijn van de
afgegeven prognose.
Inverko ondervindt helaas wel hinder van een aantal externe factoren. “Het wrange is, dat deze
problemen niets met onze inhoudelijke business te maken hebben” zegt CEO Henk Alssema. “Het
perspectief van de onderneming is uitstekend, maar de onderneming wordt wel geplaagd met een
aantal dossiers uit het tijdperk van voor onze reverse-take-over. Zo melden zich regelmatig partijen
die menen nog iets van ons te vorderen te hebben. Vaak zijn het ijdele pogingen om vermeende
vorderingen uit het verleden op het fonds te verhalen nu er een serieuze business in het fonds
bestaat. Maar soms is het ook serieuzer. We hebben nu geen aanleiding tot grote zorgen over deze
pogingen maar het kost ons enorm veel energie en onze juridische kosten zijn hierdoor enorm”.
Daarnaast wordt momenteel nog steeds hard gewerkt aan de afwikkeling van de laatste voorwaarde
zoals gesteld aan de aankoop van Inverko Polymers. In december 2013 is deze onderneming door het
fonds overgenomen onder de toezegging van de verkopende partij dat deze vrij van verplichtingen
geleverd zou worden. Ten tijde van de change-of-control bleek echter de bankinstelling van de

verkopende partij de reeds gemaakte afspraken over het loskoppelen van de over te dragen
onderneming uit de lopende financiering niet na te willen komen. Noodgedwongen is toen gekozen
voor een tussenoplossing. In het op 27 juni gepubliceerde prospectus werd al melding gemaakt van
het feit dat Inverko Polymers nog deel uitmaakte van de onderliggende zekerheden van deze
financiering maar de loskoppeling is tot op heden nog steeds niet bewerkstelligd. Voorzitter van de
Raad van Commissarissen Daan Zethoven zegt hierover: “De in Inverko Polymers ontstane situatie is
hiermee zeer ongewenst. De situatie heeft de afgelopen periode zelfs druk op onze
liquiditeitspositie gegeven en wij voeren momenteel intensieve gesprekken met alle betrokken
partijen om op korte termijn een definitieve loskoppeling te bewerkstelligen. Ondanks de goede
operationele resultaten heeft deze situatie momenteel vervelende en beperkende gevolgen voor het
opereren van Inverko Polymers. Daar moet nu echt iets aan veranderen. Er zijn gelukkig een aantal
mogelijke oplossingen”. Na het losknippen ontstaan ook nieuwe kansen. Omdat Inverko Polymers nu
namelijk zonder financiering van werkkapitaal opereert kan het straks wellicht de
groeimogelijkheden van de onderneming vergroten”.
Bij de nadere uitwerking van de definitieve dealstructuur betreffende de overname van Beutech B.V.
hebben partijen moeten concluderen dat consensus over de voorwaarden niet haalbaar lijkt. CEO
Henk Alssema: “Voor de huidige eigenaar van Beutech B.V. hebben we na de overname een
belangrijke rol in de onderneming voor ogen. Hij moet daarom wel 100% achter de overname staan.
We hebben gezamenlijk geconcludeerd dat het doorzetten van de overname met te weinig
onderlinge consensus ongewenst en niet verantwoord is”. De intensieve samenwerking tussen
Inverko N.V. en Beutech B.V. in het spuitgieten van gerecyclede grondstoffen tot diverse producten
zoals bijvoorbeeld kunststof kratten en buizen wordt evenwel ongewijzigd voortgezet en verder
uitgebreid. Deze activiteit past heel mooi in de kunststofrecyclingketen van Inverko. Partijen hebben
afgesproken een gezamenlijke joint-venture te gaan onderzoeken.
Na de grote verandering voor de interne organisatie van Inverko na de stap naar de beurs, alsmede
de verrichte overnames, vindt momenteel een integrale herstructurering van de onderneming plaats.
Er wordt daarbij ingezet op een efficiënte structuur, met een optimale balans tussen overheadkosten
en kwaliteit. De structuur van de werkmaatschappijen wordt kritisch bekeken en sinds het recente
vertrek van de COO wordt met diverse kandidaten gesproken over versterking van de Raad van
Bestuur. Met het aantrekken van Yvette Dijkshoorn, momenteel hoofd financiële en algemene zaken
bij de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM), is een ervaren kracht binnengehaald. Zij zal
per 1 januari 2015 in dienst van de onderneming treden om zowel de interne als ook de externe
financiële processen verder te optimaliseren en te structureren.
CEO Henk Alssema: “Op de korte termijn zal onze ‘Inverko kar’ nog door behoorlijk diepe sporen
getrokken moeten worden waarbij we de uitdaging aangaan om de problemen op te lossen maar we
houden onze focus op de toekomst waarbij Inverko het verschil in de kunststofrecycling en de
circulaire economie wil maken . Ons concept ‘van afval tot eindproduct’ zal een besparing opleveren
van het grondstof gebruik en een maximale waarde creëren van afval. Zo ontstaat een prachtige
combinatie van ecologische- en economische waardevermeerdering.
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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.

