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Trading update derde kwartaal 2015

Herstel Inverko zet verder door
Leek – Inverko NV (kunststof recycling) heeft het herstel van het bedrijfsresultaat in het derde
kwartaal van dit jaar verder zien doorzetten. De resultaten verbeterden, met name door een hoger
resultaat bij Inverko Polymers. Inverko verwacht dat de positieve ontwikkeling zich in het vierde
kwartaal zal voortzetten.
CEO Henk Alssema: “Er zijn de afgelopen periode serieuze stappen gezet die de onderneming in rustiger
vaarwater hebben gebracht. De focus is weer op de business gericht en dit heeft een positieve impact
op de resultaten. De besluiten die op de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 5 november jl. door
de aandeelhouders zijn genomen, geven ons de mogelijkheid de liquiditeitspositie te versterken.
Hierdoor kunnen we weer investeren in groei. We blijven onverminderd positief over het perspectief
van de onderneming ondanks dat we nog een aantal stappen moeten zetten .”
Inverko Polymers
Bij Inverko Polymers zette de in het tweede kwartaal ingezette verbetering van omzet en resultaat in
het derde kwartaal van 2015 door. De omzet groeide van € 1,8 miljoen in het eerste kwartaal, naar
€ 2,1 miljoen in het tweede kwartaal en € 2,4 miljoen in het derde kwartaal. Het resultaat ontwikkelde
zich eveneens positief. De EBITDA is gestegen van circa € 50.000 in het eerste en tweede kwartaal,
naar € 162.000 in het derde kwartaal. De verwachting is dat de opgaande lijn kan worden
doorgetrokken naar het vierde kwartaal van dit jaar. In de maand oktober is een omzet van € 1,4
miljoen gerealiseerd en een EBITDA van € 88.000.
Synaplast
Na een goed tweede kwartaal heeft Synaplast in het derde kwartaal een stapje terug moeten doen.
Door de geplande zomerstop kwamen omzet en resultaat lager uit ten opzichte van het tweede
kwartaal. De omzet in het derde kwartaal kwam uit op € 0,4 miljoen ten opzichte van € 0,7 miljoen in
het tweede en € 0,4 miljoen in het eerste kwartaal. De EBITDA bedroeg in het derde kwartaal
€ 10.000 ten opzichte van € 50.000 in het tweede kwartaal en € 10.000 in het eerste kwartaal. In
oktober zien we de omzet en EBITDA weer stijgen naar respectievelijk € 0,28 miljoen en € 16.000.
Inverko Compounding
De omzet van Inverko Compounding bleef ondanks de zomerstop op het zelfde niveau als in de eerste
twee kwartalen. Als gevolg van de gewijzigde productiestrategie steeg de bruto marge in het tweede
en derde kwartaal. Dit vertaalde zich in een stijging van de EBITDA in het tweede en derde kwartaal
naar ruim € 20.000 positief ten opzichte van € 142.000 negatief in het eerste kwartaal. In oktober is
een omzet van € 0,7 miljoen gerealiseerd en een positieve EBTIDA van € 16.000.
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Inverko NV
Ondanks dat de beursnotering en de daarmee samenhangende kosten een stempel drukken op de
resultaten van de totale onderneming, ziet Inverko ook een herstel in de geconsolideerde resultaten.
Zo werd er in het eerste twee kwartalen een negatieve EBITDA van € 48.000 respectievelijk € 181.000
behaald en in het laatste kwartaal een positieve EBITDA van € 18.000.
De besluiten van de aandeelhouders op de vergadering van 5 november jl. bieden ruimte voor de
noodzakelijke versterking van de liquiditeitspositie en het eigen vermogen. Dit onder meer door
plaatsing van aandelen op basis van de eerder dit jaar met de externe financier overeengekomen
financieringsconstructie.
Zoals eerder aangegeven wordt met strategische partijen gesproken over samenwerking in combinatie
met een mogelijke verwerving van een kapitaalbelang in Inverko. Over de uitkomsten van dit overleg
is nog niets met zekerheid te zeggen. Dat belangrijke strategische partijen geïnteresseerd zijn in de
onderneming laat zien dat Inverko een kansrijk concept heeft.
Inverko zal de resultaten over het vierde kwartaal en de jaarcijfers 2015 publiceren op 29 april 2016.
Op bovenstaande cijfers is geen accountantscontrole toegepast.
Voor nadere informatie:
Inverko N.V.
Henk Alssema, CEO
0594 – 580075
06 – 55226700
dijkstra@inverko.nl
www.inverko.nl
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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