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Aandeelhouders Inverko stemmen in met verlaging nominale waarde
en samenvoeging van aandelen
Leek – Aandeelhouders van Inverko NV (kunststof recycling) hebben tijdens de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders vandaag in Amsterdam ingestemd met een verlaging
van de nominale waarde van de aandelen van € 0,20 naar € 0,02 zonder terugbetaling van het
verschil. De aandeelhouders zijn eveneens akkoord gegaan met een samenvoeging van 100
aandelen met een nominale waarde van € 0,02 in één nieuw aandeel, waardoor de nominale
waarde van het aandeel na samenvoeging € 2,00 bedraagt.
Om invulling te geven aan de groeistrategie in de circulaire economie en om de eigen
vermogenspositie te versterken, wil Inverko kapitaal aantrekken door uitgifte van nieuwe aandelen
binnen de aan het begin van dit jaar overeengekomen financieringsfaciliteit. Daarnaast worden er
gesprekken gevoerd met strategische partners die eventueel een belang willen nemen in Inverko.
Omdat de beurskoers voor aanpassing lager was dan de nominale waarde, was een uitgifte van
nieuwe aandelen niet mogelijk. Door de aanpassing van de nominale waarde en samenvoeging van
aandelen heeft Inverko nu wel de mogelijkheid groeikapitaal aan te trekken.
De statutenwijzigingen worden per 6 november geëffectueerd. De laatste handelsdag vóór
samenvoeging van de aandelen is dinsdag 17 november, de eerste handelsdag van de aandelen
tegen de nieuwe nominale waarde is op woensdag 18 november a.s. De ISIN code voor het nieuwe
aandeel wordt NL0011495189. Het NYSE Euronext ticker symbool blijft INVER.
Voor de houders van de huidige gewone aandelen Inverko wordt de reverse stock split afgehandeld
door de eigen bank of commissionair. De fracties zullen in principe als volgt worden afgerond: bij 50
fracties en meer wordt, onder bijkopen van de ontbrekende fracties, één aandeel verstrekt. Bij 49
fracties en minder wordt afgerond tot nul, onder terugbetaling van deze fracties. De betalingsdatum
hiervan is op 20 november a.s.
Na afwikkeling van de reverse split zullen 888.468 aandelen Inverko uitstaan met een nominale
waarde van € 2,00 per aandeel.
Op 13 november zal Inverko in een trading update over het derde kwartaal nadere informatie geven
over de verdere ontwikkelingen binnen het bedrijf.
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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 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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