Persbericht , 5 augustus 2016

Herstructurering Inverko N.V.
Leek – De Raad van Bestuur en de bewindvoerder van Inverko N.V. (kunststof recycling)
hebben een strategie vastgesteld die een doorstart van het fonds mogelijk maakt, ervan
uitgaande dat binnenkort een akkoord wordt bereikt met de crediteuren van Inverko N.V.
en dat de buitengewone aandeelhoudersvergadering zal instemmen met de geagendeerde
voorstellen.
Akkoord met crediteuren
Op 19 mei jl. werd voorlopige surseance verleend aan Inverko N.V. (“Inverko”). Het
verzoekschrift tot verlening van definitieve surseance zal worden behandeld in de
crediteurenvergadering, die op 19 augustus a.s. zal worden gehouden. Ongeveer twee
weken later zal een nieuwe vergadering van crediteuren worden gehouden om het ontwerp
akkoord te behandelen. Het akkoord zal leiden tot een schuldvermindering van circa € 3.3
miljoen.
Overbruggingskrediet tot BAVA op 20 september 2016
Binnenkort zal een buitengewone aandeelhoudersvergadering worden bijeengeroepen, die
6 weken later op 20 september 2016 zal worden gehouden. Kuikens B.V. (“Kuikens”),
vertegenwoordigd door de heer M.H.B. Kok, zal de komende zes weken in totaal een bedrag
van € 50.000 aan Inverko betalen als boedelkrediet. Kuikens is sedert maart 2015 betrokken
bij de vennootschap als verschaffer van een aandelenkrediet-lijn. Deze
aandeelhoudersvergadering zal doorgang vinden onder voorwaarde dat daaraan
voorafgaand het crediteurenakkoord is bereikt.
Goedkeuring verkoop Equipe
Op de agenda voor de aandeelhoudersvergadering staat onder meer goedkeuring van de
voorgenomen verkoop van Equipe B.V. (“Equipe”). Met Sequoia Infrastructure Investment
Coöperatief U.A. (“Sequoia”), 50% houder van de aandelen in Equipe, werd eind juni 2016
overeenstemming bereikt over de verkoop van het aandelenbelang voor een bedrag van €
53.200. In deze transactie is tevens overeenstemming bereikt over de afkoop van een lening
van Inverko aan Equipe ter hoogte van € 1.3 miljoen; deze lening is afgekocht voor een
bedrag van € 130.000. Beide bedragen zullen worden aangewend voor het sluiten van het
crediteurenakkoord. Sequoia heeft in haar hoedanigheid van enig bestuurder van Equipe’s
werkmaatschappij Inverko Compounding B.V. besloten surseance aan te vragen van de
werkmaatschappij; deze surseance is inmiddels omgezet in een faillissement.
Goedkeuring verkoop Synaplast
Op de agenda staat voorts goedkeuring van de voorgenomen verkoop van 100% van de
aandelen aan de huidige directeur van Synaplast GmbH (“Synaplast”). De totale koopsom
bedraagt € 90.000. Daarvan wordt € 75.000 direct bij levering van de aandelen betaald. Dit
bedrag zal tevens worden aangewend ten behoeve van het crediteurenakkoord. De
resterende betaling van € 15.000 vindt eind 2017 plaats.

Statutenwijzigingen
In de BAVA zullen twee statutenwijzigingen worden behandeld. De eerste betreft
herstructurering van het aandelenkapitaal door een verlaging van de nominale waarde van
alle geplaatste 995.515 aandelen van elk € 2,00 naar € 0,10 per aandeel. Het geplaatst
kapitaal zal daarmee niet dalen tot onder het bedrag van het eigen vermogen, zoals dat zal
luiden na het bereiken van het crediteurenakkoord en waarin de verkoop van Equipe en
Synaplast ook zal zijn meegenomen.
De tweede statutenwijziging betreft onder meer een verruiming van het maatschappelijk
kapitaal met een nieuw soort aandelen, aandelen A, die op naam zullen luiden en niet in de
notering zullen worden opgenomen.
Uitgifte aandelen
Aan aandeelhouders zal worden gevraagd om in te stemmen met een emissie van 3,5
miljoen aandelen A aan Kuikens tegen een koers van € 0,10, deels vol te storten door het
verleende boedelkrediet van € 50.000 en deels door nieuw kapitaal. Voor 90% van deze
aandelen zal een lock-up periode gelden van 12 maanden.
Op korte termijn zullen nog eens 2,5 miljoen gewone aandelen tegen een koers van € 0,20
worden uitgegeven aan MountainShield Capital Fund, een fonds van participanten (“Capital
Fund”). Hier geldt een lock-up periode van 12 maanden voor 100% van de aandelen. Het
aandelenkapitaal zal daarmee stijgen van 995.515 aandelen tot 6.995.515 aandelen. Er is
voor de uitgifte van de aandelen A en de gewone aandelen geen prospectus vereist.
Na completering van de transacties zal Kuikens een belang hebben verworven van circa 45%
en Capital Fund van circa 35%. Van de kapitaalstortingen tot een totaalbedrag van € 800.000
(inclusief het boedelkrediet) zal in totaal € 150.000 beschikbaar zijn voor boedelkosten en
de crediteuren van Inverko.
Bestuur en commissarissen
In de BAVA zal de heer Alssema aftreden als CEO en de heren Zethoven en Lodewijkx als
commissaris. Op de agenda staat de benoeming van de heer S.A.M. Duijvestijn tot CEO en
van de heer S. Jost tot commissaris. De heer Duijvestijn is eigenaar van MountainShield
Capital Management B.V., dat gevestigd is aan Beursplein 5 en de strategie verzorgt voor
Capital Fund. De heer Jost, die de Zwitserse nationaliteit heeft, is als sales manager voor de
regio Zuid-Europa werkzaam bij Ossür Europe B.V. te Eindhoven. Ossür is wereldwijd
marktleider op het gebied van niet-invasieve orthopedische hulpmiddelen. De heer Alssema
zal na zijn aftreden zijn belang in de vennootschap afbouwen naar 0%.
Toekomst van het fonds
Door de voorgestelde herstructurering zal het fonds met € 650.000 beschikken over
voldoende liquiditeiten om als concern haar voorbestaan voor tenminste de komende 18
maanden verzekerd te weten. Ondertussen zal worden onderzocht welke nieuwe activiteiten
interessant zouden kunnen zijn. Het bestuur beseft dat indien te zijner tijd nieuwe
activiteiten worden ingebracht dit zal neerkomen op een reverse listing, waarvoor alsdan
wel een prospectus zal zijn vereist.
Zodra de surseance van Inverko zal zijn opgeheven zal het bestuur een verzoek indienen bij
Euronext om het aandeel weer toe te laten tot de gewone notering.
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