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Trading update eerste kwartaal 2015
Verbeterde resultaten met focus weer op groei en winstoptimalisatie bij Inverko
In het eerste kwartaal van 2015 is de herstructurering van de bankfinanciering van
werkmaatschappij Inverko Polymers afgerond. Overeengekomen is dat de werkmaatschappij
definitief wordt losgekoppeld uit de totaalfinanciering van haar vorige eigenaar. Daarnaast heeft de
ABN Amro Bank een extra financiering beschikbaar gesteld ten behoeve van het werkkapitaal in de
vorm van een rekening courant. De gevolgen van de complexe financiële situatie hebben impact
gehad op de dagelijkse operatie van Inverko. De onderneming heeft nu echter weer ruimte om
invulling te geven aan haar groeiambitie en ziet duidelijke eerste signalen van herstel.
Inverko Polymers
In toenemende mate heeft de complexe en ongewenste financieringssituatie van werkmaatschappij
Inverko Polymers druk gelegd op de liquiditeit, hetgeen negatieve invloed heeft gehad op de
handelsfaciliteiten en daarmee op de resultaten van Inverko Polymers. Inverko Polymers heeft
hierdoor in het eerste kwartaal van 2015 een lagere omzet gerealiseerd vergeleken met het eerste
kwartaal van vorig jaar. Ondanks de lagere omzet is het management positief over de
margeontwikkeling; deze steeg namelijk van gemiddeld 12% in 2014 naar 17% in het eerste kwartaal
van 2015. Voorzichtig vooruit kijkend, laten de cijfers vanaf de financiële herstructurering al weer
een substantiële omzetstijging zien in vergelijking tot de maand maart van dit jaar. Dat is
veelbelovend en de verwachting is dat het herstel zich verder zal doorzetten.
Synaplast
Het management is tevreden over zowel de omzet als het rendement van Synaplast over het eerste
kwartaal van 2015. Tevens verwacht het management voor de rest van het jaar dat Synaplast beter
zal gaan presteren dan het voorgaande jaar. Synergie voordelen beginnen hun vruchten af te werpen.
Zo is de commerciële afdeling van Synaplast geïntegreerd met Inverko Polymers, wat resulteert in
substantieel groeiende handelsactiviteiten. Dit is reeds te zien in de maand april waar de omzet in
vergelijking met de maanden in het eerste kwartaal is verdubbeld.
Inverko Compounding
Zowel de omzet als het productieresultaat laten het eerste kwartaal een verbetering zien ten opzichte
van het vierde kwartaal van 2014. Nieuwe contracten dragen hier aan bij, omdat deze zorgen voor
een betere dekkingsgraad in de productie. Dit is het resultaat van het beleid om meer materiaal voor
externe partijen te gaan verwerken. Positief gevolg is tevens dat de druk op het werkkapitaal wordt
verminderd.
Om de groeiambities voor de onderneming te realiseren voeren Inverko Compounding en de
medeaandeelhouder van Inverko Compounding momenteel gesprekken met diverse partijen in
binnen- en buitenland m.b.t. strategie en extra financiering. Naar verwachting van het management
zullen deze gesprekken met een positief gevolg worden afgerond.
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De afronding van de herfinanciering van Inverko Polymers geeft de onderneming weer ruimte om
invulling te gaan geven aan haar groeiambitie. De groei zal in eerste instantie worden bewerkstelligd
in de bestaande werkmaatschappijen met focus op optimalisering van de winstgevendheid.
Daarnaast zal Inverko actief blijven kijken naar potentiele overnamekandidaten.
Henk Alssema, CEO van Inverko zegt in een commentaar: “Onze verwachting is dat het totale
omzetvolume de aankomende kwartalen zich zal herstellen en gaat toenemen. Vanwege de
administratieve verwerking van de herstructurering en de beperkende situatie waarin we hebben
verkeerd, maar ook het snelle herstel zoals we dat nu vernemen, is het afgeven van een concrete
verwachting van de ontwikkeling van de omzet en het resultaat over geheel 2015 lastig uit te spreken.
Maar voor de lange termijn zijn wij in ieder geval onverminderd positief”.
Uitgebreide informatie over de herstructurering en de ontwikkeling van het eigen vermogen in het
eerste kwartaal is opgenomen in de jaarrekening van Inverko die maandag 18 mei zal worden
gepubliceerd.
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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 Niederlangen (Duitsland). De ondernemingen houden zich via het concept ‘Van afval tot eindproduct’ bezig
met de recycling van zowel huishoudelijk als industrieel kunststof afval tot grondstof en eindproducten. Zo speelt Inverko een belangrijke
rol binnen de circulaire economie.
Inverko Polymers B.V. (100%) in Leek houdt zich bezig met de inkoop van huishoudelijk en industrieel kunststof afval, verwerking daarvan
tot nieuwe grondstoffen, handel in gerecyclede grondstoffen voor de kunststofindustrie en de productie van eindproducten op basis van
gerecyclede grondstoffen
Synaplast GmbH in Niederlangen (Duitsland, 100%) verwerkt kunststof afval, voornamelijk uit Duitsland, tot nieuwe grondstoffen voor de
kunststofverwerkende industrie.
Inverko Compounding B.V. (50%, niet geconsolideerd) produceert in haar fabriek in Emmen op basis van huishoudelijk kunststof afval
hoogwaardige compounds, veelal op basis van specificatie van de afnemers. Deze compounds worden toegepast in diverse sectoren zoals
de tuinbouw-, verpakking-, bouw- en de auto-industrie, alsmede in de productie van huishoudelijke apparaten.
Meer informatie vindt u op de website: www.inverko.nl
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