PERSBERICHT
Leek, 31 maart 2013

Inverko NV sluit volgende overnameovereenkomst met Beutech
Kunststoffen BV om positie in de afvalketen verder te versterken
De Raad van Bestuur van Inverko NV maakt bekend dat er een principeakkoord is bereikt over de
overname van 100% van de aandelen in Beutech kunststoffen uit Steenwijk. Door deze overname
versterkt Inverko zijn rol als volwaardig ketenspeler in de markt van kunststofrecycling en
verwerking en geeft Inverko verder invulling aan zijn eerder genoemde groeistrategie om door
autonome groei en strategische overnames zijn marktpositie te versterken. Bij elke overname
staat voorop dat deze een bijdrage moet leveren aan de winst per aandeel, versterking van het
eigen vermogen en aan het concept ‘van afval tot eindproduct’.
OVER BEUTECH
Beutech Kunststoffen & Bewerking BV is sinds 1993 een begrip op het gebied van
kunststofverwerking. Een creatieve en innovatieve kunststofproducent- en bewerker, die met 46
enthousiaste medewerkers, volgens ISO 9001, tal van kunststof producten produceert en bewerkt.
Deze producten worden voornamelijk afgezet in de grond-, weg- en waterbouw, in de industriële
sector en de bouw.
DE SAMENWERKING
De Raad van Bestuur van Inverko NV en de heer Beute van de firma Beutech zien door deze
overname vele mogelijkheden om hun markten verder te vergroten. Zo zal de firma Beutech in de
groep ondermeer verantwoordelijk worden voor het verbreden van het assortiment eindproducten
die worden gefabriceerd uit gerecyclede grondstoffen. De toelevering van deze grondstoffen vindt
plaats bij Inverko Compounding bv, de eigen recyclingfabriek van Inverko uit Emmen die uit zowel
huishoudelijk als Industrieel afval nieuwe grondstoffen produceert.
NIEUW CONCEPT
Het concept van ‘afval tot eindproduct’ past geheel in de nieuwe circulaire economie waarbij afval
niet wordt gestort of verbrand maar ingezet wordt voor nieuwe producten. Zo zal Inverko
binnenkort een nieuw concept uitrollen waarvoor reeds contracten zijn, en worden gesloten, met
gemeenten en grote afvalinzamelaars voor de toelevering van huishoudelijk kunststofafval. Dit afval
wordt bij Inverko Compounding gerecycled tot nieuwe grondstoffen die vervolgens, onder andere
bij de firma Beutech worden verwerkt tot nieuwe eindproducten. Dit zijn onder andere producten
die gemeenten zelf weer kunnen inzetten zoals straatkolken, putten, buizen, kliko’s en
lantaarnpalen. Zo krijgen de gemeenten via het principe van ‘afval tot eindproduct’ hun afval
gerecycled weer terug in de vorm van een nieuw product.

FINANCIEEL/OVERNAMESOM
Voor 2014 is de geprognosticeerde omzet voor de firma Beutech circa € 7 miljoen met een EBITDA
van € 700.000. Het eigen vermogen van Beutech is per ultimo 2013 circa € 520.000 positief.
De periode 1-1-2014 tot heden ligt Beutech voor op schema met zijn prognose over 2014.
De overnamesom zal, middels een zogeheten earnout-regeling, plaatsvinden in een deel cash en
een deel aandelen Inverko NV tegen uitgifte aandelen van minimaal € 0,40 oplopend naar € 0,70 per
aandeel. Na afronding van het boekenonderzoek zullen de verdere details van de overname bekend
worden gemaakt.
TRADING UPDATE
De Raad van Bestuur van Inverko NV voorziet voor 2014 en de komende jaren een groeiende omzet
en een groeiende winst. Deze groei zal worden gerealiseerd door de ingeslagen weg van autonome
groei en strategische overnames. Op dit moment voert het bestuur van Inverko NV gesprekken met
diverse partijen om verder invulling te geven aan deze strategie.
Maandag 7 april zal Inverko NV een trading update publiceren waarin opgenomen Inverko Polymers
BV, Equipe BV, Synaplast GMBH en Beutech BV en omzet/winst prognose 2014.
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