Persbericht, 10 oktober 2016

Aandeelhouders Inverko N.V. stemmen voor herstructurering
Leek – De aandeelhouders van Inverko N.V. hebben vandaag in de buitengewone
vergadering van aandeelhouders alle geagendeerde voorstellen aangenomen. Dit hebben
de Raad van bestuur en de bewindvoerder van Inverko N.V. na afloop van de vergadering
vandaag bekendgemaakt.
De vergadering keurde het voornemen van Inverko N.V. goed om het 100% dochterbedrijf
Synaplast GmbH en de 50% deelneming in Equipe B.V. te verkopen. De kopers zijn
respectievelijk de directeur van Synaplast GmbH en de medeaandeelhouder van Equipe B.V.
Synaplast GmbH wordt verkocht voor € 90.000; voor Equipe ontvangt Inverko N.V. € 53.200
in contanten en nog eens € 130.000 in de vorm van aflossing van een lening. De uitvoering
van deze transacties wordt onmiddellijk in gang gezet.
Verder is het voornemen goedgekeurd om het aandelenkapitaal van Inverko N.V. te
herstructureren door een verlaging van de nominale waarde van € 2,00 naar € 0,10. De
vennootschap krijgt behalve genoteerde gewone aandelen ook niet-genoteerde aandelen A.
Aan Kuikens B.V. zullen 3,5 miljoen aandelen A worden uitgegeven tegen een koers van
€ 0,10, waarop de storting deels in contanten plaatsvindt en deels door betaling van
bestaande schulden. Daarnaast zullen 2,5 miljoen gewone aandelen worden uitgegeven aan
MountainShield Capital Fund tegen een koers van € 0,20, dus tegen betaling van in totaal
€ 500.000. Na betaling van openstaande vorderingen van crediteuren en de boedel, zal
Inverko N.V. over ongeveer € 650.000 aan nieuw kapitaal beschikken.
Inverko N.V. gaat de voorstellen tot herstructurering van het aandelenkapitaal uitvoeren en
de aandelen emitteren zodra het crediteurenakkoord is bereikt. Het voorgestelde akkoord
werd op 14 september jl. aangeboden aan de crediteuren. Het overgrote deel van de
crediteuren heeft al aangegeven het hiermee eens te zijn. De crediteuren vergaderen op 27
oktober a.s. bij de Rechtbank te Groningen. Verwacht wordt dat het crediteurenakkoord
dan wordt bereikt. Daarna moet de Rechtbank het akkoord homologeren.
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De heer Alssema heeft de laatste maanden al zijn inspanningen gewijd aan de
herstructurering van Inverko, om een doorstart van het fonds mogelijk te maken. Nu de
vergadering goedkeuring heeft verleend aan de besluiten om de doorstart mogelijk te
maken zit deze taak erop. In verband hiermee heeft de heer Alssema te kennen gegeven te
willen aftreden als CEO na het bereiken van het crediteurenakkoord. Ook beide
commissarissen Zethoven en Lodewijkx zullen dan aftreden. De algemene vergadering
benoemde de heer Selwyn Duijvestijn tot opvolger van de heer Alssema. Er zal één nieuwe
commissaris aantreden: de heer Simon Jost werd benoemd tot opvolger van de heer
Zethoven.
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