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Inverko NV bereikt overeenstemming over verkoop deelnemingen en voert
gesprekken met belangstellenden over de toekomst van het beursfonds.
LEEK – De Raad van Bestuur en de bewindvoerder van Inverko NV (kunststof recycling) hebben
overeenstemming bereikt over de verkoop van de twee nog actieve dochterondernemingen van
het bedrijf. Met geïnteresseerden voor de beursgenoteerde vennootschap worden momenteel
gesprekken gevoerd over de toekomst van het beursfonds. De failliete dochteronderneming
Inverko Polymers wordt geliquideerd en zal geen doorstart maken.
Inverko NV heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van haar 50% deelneming in
Equipe/Inverko Compounding. De aandelen worden verkocht aan de medeaandeelhouder,
investeringsmaatschappij Sequoia. Inverko Compounding gaat zich in de toekomst exclusief inzetten
op de verwerking van huishoudelijke afvalstromen naar hoogwaardige grondstoffen, en zal dat doen
onder de naam Tandem Circular Solutions (TCS).
Tussen Equipe/Inverko Compounding en de van Gansewinkel groep is een principe akkoord bereikt
met betrekking tot het overnemen van de recyclingactiviteiten van WEEE kunststoffen (Waste
Electrical an Electronic Equipement) op de locatie Emmen. Deze kunststofstromen werden voorheen
al voor van Gansewinkel in opdracht verwerkt en worden in de toekomst onder eigen beheer van
Van Gansewinkel, gerecycled.
Dochteronderneming Synaplast in Duitsland wordt verkocht aan de huidige directeur van Synaplast,
tevens voormalig eigenaar van de onderneming. De onderneming verwacht autonoom verder te
kunnen groeien en zijn positie in de markt weer te verstevigen.
De Raad van Bestuur en de bewindvoerder van Inverko NV voeren momenteel gesprekken met
belangstellenden over de toekomst van Inverko NV. In deze vennootschap zullen na de verkoop van
Synaplast en Equipe geen operationele activiteiten meer zijn ondergebracht en zal Inverko NV
afscheid hebben genomen van alle recyclingactiviteiten.
Ceo Henk Alssema; “We betreuren het dat Inverko in deze situatie terecht is gekomen, maar we zijn
blij met de uitkomst van de onderhandelingen. Door de verkoop van de operationele ondernemingen
blijft de werkgelegenheid behouden en kunnen deze bedrijven weer verder groeien.“
Inverko NV zal binnenkort een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
uitschrijven om aandeelhouders te informeren over de stand van zaken en de toestemming van
aandeelhouders te vragen voor de voorgenomen transacties. Voorafgaand aan de vergadering zal
door de vennootschap meer financiële informatie over de voorgenomen transacties worden
verstrekt.
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