PERSBERICHT

14 april 2015

Inverko publiceert jaarcijfers 2014 op 30 april 2015
Leek - Inverko N.V. (kunststof recycling) verwacht dat de omzet over 2014 hoger zal uitkomen dan
begroot, maar dat het bruto bedrijfsresultaat (EBITDA) en de nettowinst lager zullen zijn dan eerder
werd verwacht. Inverko zal de jaarcijfers over 2014 publiceren op 30 april aanstaande. Dat is later
dan de eerder aangekondigde publicatiedatum van 24 april 2015.
De vertraging houdt verband met het tijdsbeslag dat de op 30 maart bekendgemaakte financiële
herstructurering van Inverko op het management heeft gelegd. De datum voor de jaarlijkse
algemene vergadering van aandeelhouders blijft onveranderd op 25 juni 2015.
Doordat de financiële herstructurering langer heeft geduurd dan aanvankelijk werd verwacht heeft
de daaruit voortvloeiende liquiditeitsdruk nadelige operationele gevolgen gehad voor de resultaten
in 2014 en het eerste kwartaal van 2015. Bovendien hebben buitengewone advies - en juridische
kosten nadelige effecten gehad op het resultaat in 2014.
De financiële herstructurering blijkt inmiddels positieve effecten te hebben voor de operaties van
Inverko. De financiële ruimte neemt toe waardoor over meer kunststof afvallen kan worden beschikt
zodat de handelspositie van Inverko wordt versterkt. De focus van Inverko, gebaseerd op de
overgang naar de circulaire economie is weer volledig gericht op haar concept ‘van afval tot
eindproduct’. Het management is daardoor positief gestemd over de ontwikkeling van de
organisatie.
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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.
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