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Herstructurering bankfinanciering, versterking werkkapitaal

Financiële herstructurering geeft Inverko stabiele basis voor groei
Leek - Inverko N.V. (kunststof recycling) heeft met huisbankier ABN AMRO overeenstemming
bereikt over een aanpassing van de financieringslijnen met de bank. Met een externe financier is
overeenstemming bereikt over versterking van het werkkapitaal tegen levering van aandelen.
De financiële herstructurering zal naar verwachting van het management en de raad van
commissarissen leiden tot een meer stabiele basis voor de verdere ontwikkeling van de
onderneming.
Henk Alssema, CEO van Inverko N.V. zegt in een commentaar “ We zijn zeer verheugd met deze
financiële herstructurering hierdoor kunnen we ons weer volop richten op het benutten van kansen
die we in de markt zien. Met deze stevige financiële basis kan Inverko de rol in de circulaire
economie verder versterken. Bij de bekendmaking van de jaarcijfers in april zullen we daar meer over
vertellen.”
Herstructurering bankfinanciering
Met huisbankier ABN AMRO is overeenstemming bereikt over een herstructurering van de
financieringslijnen. Afgesproken is dat werkmaatschappij Inverko Polymers definitief wordt
losgekoppeld uit de financieringsfaciliteit van haar vorige eigenaar en dat Inverko Polymers op geen
enkele wijze hier meer voor aansprakelijk is.
Inverko Polymers is met de bank overeengekomen dat zij een financiering van € 3 miljoen zal
overnemen van de verkoper ten behoeve waarvan de bank een financieringsfaciliteit van € 2,4
miljoen beschikbaar zal stellen. Dit bedrag is deels benodigd voor de definitieve afwikkeling van de
aankoop door Inverko Polymers van diverse machines in 2013, die destijds zijn betaald vanuit de
bankfaciliteit van de verkoper. De verkoper zal in dit verband 15 miljoen Inverko-aandelen
terugleveren aan Inverko N.V., die destijds aan de verkoper waren uitgegeven in verband met de
overname van Inverko Polymers.
Daarnaast zal ABN AMRO aan Inverko Polymers een extra werkkapitaalfinanciering van € 300.000
verstrekken in de vorm van een rekening courant faciliteit. Inverko N.V. is niet aansprakelijk voor de
totale financiering van Inverko Polymers. Vanaf 2016 zal het gehele krediet met €25.000 per maand
worden teruggebracht. In de tweede helft van 2016 wordt op basis van de dan beschikbare
liquiditeiten gekeken naar mogelijke verdere inperking vanaf 2017.
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Versterking werkkapitaal
In verband met de herstructurering zullen door de verkoper, grootaandeelhouder Henk Alssema, 15
miljoen aandelen worden overdragen aan Inverko N.V. Deze aandelen zullen worden ingezet voor
versterking van het werkkapitaal tegen levering van aandelen aan een externe investeerder.
Met deze externe investeerder is afgesproken dat deze tot 31 december 2016 maximaal € 3,0
miljoen zal investeren in het aandelenkapitaal van Inverko N.V. In de eerste maand zal € 400.000
werkkapitaal beschikbaar komen en in de maanden daarna maandelijks € 200.000, indien Inverko
N.V. daar om verzoekt. De koers van de voor de financiering te leveren aandelen zal maandelijks
worden vastgesteld aan de hand van het gemiddelde van de laagste 5 dagkoersen in de maand
voorafgaand aan de levering. Deze middelen zullen worden ingezet om vorm te geven aan de
groeistrategie van Inverko N.V. Meer informatie daarover zal worden gegeven bij de bekendmaking
van de jaarcijfers 2014
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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 (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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