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Inverko zet in op groei in de circulaire economie
Leek – Inverko Polymers, dochteronderneming van Inverko NV (kunststof recycling) heeft twee
contracten gesloten voor de levering van eindproducten. Met deze opdracht is een omzet gemoeid
van 1,2 miljoen euro. De opdrachten bevestigen de rol die Inverko speelt als ketenregisseur in het
hergebruik van kunststoffen. Inverko heeft in deze markt de afgelopen jaren een sterke positie
opgebouwd en heeft de ambitie daarin versneld te groeien.
Met de productie en levering van de producten op basis van de nu gesloten overeenkomsten zal
direct een begin worden gemaakt. De omzet zal grotendeels in 2015 worden gerealiseerd, met een
mogelijke uitloop naar januari 2016. De verwachting is dat deze orders een jaarlijks repeterend
karakter zullen krijgen.
Henk Alssema, CEO van Inverko zegt over de opdrachten “We laten met deze opdracht zien dat we
een belangrijke rol spelen als ketenregisseur in de circulaire economie. Afval opwerken naar
grondstof om daar vervolgens weer nieuwe producten van te maken dat is waar Inverko groei wil
realiseren.”
Structurele groei
De steeds groter wordende vraag naar kunststoffen in de wereld zal leiden tot
grondstoffenschaarste. Daardoor neemt de noodzaak van duurzame oplossingen toe. Het hergebruik
van grondstoffen zal de komende jaren daardoor naar verwachting sterk toenemen. Inverko heeft
als ketenregiseur een duurzaam business model ontwikkeld waarin kringlopen worden gesloten en
afval wordt hergebruikt als grondstof voor eindproducten.
Uitstekende uitgangspositie
Inverko bevind zich in een uitstekende uitgangspositie onder meer door 18 jaar ervaring in de
branche en door de stappen die de afgelopen periode zijn gezet zoals:
 het afsluiten van langjarige leveringscontracten met grote afvalinzamelaars, waardoor Inverko
de aankomende jaren is verzekerd van de noodzakelijke afvalstromen;
 het opzetten van nieuwe recyclingactiviteiten door eigen fabrieken in Nederland en Duitsland;
 het investeren in know how om van laagwaardig afval hoogwaardige grondstoffen te maken;
 het opzetten van nieuwe activiteiten door het aanbieden van recyclingdiensten aan grote
afvalinzamelaars;
 het maken van afspraken met productiepartners om innovatieve producten te ontwikkelen.
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Op basis van deze uitgangspunten is een strategie ontwikkeld waarin Inverko als trendsetter
invulling geeft aan de circulaire economie. Op korte termijn verwacht Inverko de markt te kunnen
informeren over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de circulaire economie.
Henk Alssema zegt hierover: “In binnen-en buitenland is ons businessmodel in de markt van
afvalverwerking bij strategische partijen niet onopgemerkt gebleven. Er wordt momenteel met een
aantal partijen overleg gevoerd over strategische samenwerking en het verwerven van een
eventueel belang in onze onderneming.” Zodra hierin nadere stappen zijn gezet zal de markt
hierover op de gebruikelijke wijze worden geïnformeerd.
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Over Inverko
Inverko N.V. (Euronext: INVER), gevestigd in Leek, is een groep van drie ondernemingen: Inverko
Polymers in Leek, Equipe/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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