PERSBERICHT

PHELIX N.V. publiceert halfjaarcijfers en intensiveert
gesprekken met gegadigden voor beursnotering
Amsterdam, 21 september 2017
PHELIX N.V. publiceert haar halfjaarcijfers over 2017 en intensiveert gesprekken in het proces
naar het aanwenden van nieuwe activiteiten binnen de beursnotering. Met de start van deze
gesprekken zit PHELIX N.V. in de volgende fase van de ontwikkelingsgang naar het vormgeven
van toenemende waarde binnen de vennootschap.
PHELIX N.V. heeft over het eerste halfjaar van 2017 een negatieve EBITDA behaald van
€153.000. PHELIX beoogt nieuwe activiteiten te verwerven en oefent, tot dit is bereikt, geen
andere activiteiten uit. Dat betekent dat er geen sprake is van omzet-gerelateerde inkomsten.
Op kostenbeperking wordt nauwlettend toegezien.
Het bestuur heeft met verschillende bedrijven oriënterende gesprekken gevoerd. Daarbij heeft
het bestuur zich kritisch opgesteld bij de afweging of het bedrijf in combinatie met een
beursnotering een meerwaarde zou opleveren. Met twee gegadigden worden de gesprekken nu
geïntensiveerd. De oriënterende fase van het aanwenden van nieuwe activiteiten is hiermee
afgerond, zo laat PHELIX N.V. weten.
Na afronding van de huidige gesprekken, betreft de volgende fase een due dillegence onderzoek
naar de beste kandidaat. Daaropvolgend zal PHELIX N.V. een Buitengewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) uitschrijven. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de
aandeelhouders van PHELIX N.V. de gelegenheid om te stemmen over de door het bestuur
voorgestelde proponent voor de beursnotering. Indien en zodra de volgende fase van start gaat,
zullen nadere mededelingen volgen.

Voor nadere informatie:

Selwyn Duijvestijn
info@phelixnv.nl
www.phelixnv.nl
020-2386378
Profiel bedrijf:
PHELIX N.V. (voorheen Inverko N.V.) is sinds 2000 genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en
is, na overdracht van de haar resterende werkmaatschappijen in oktober 2016, een
vennootschap zonder operationele activiteiten die de mogelijkheid van een reverse listing
onderzoekt.
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HALFJAARREKENING 1 JANUARI – 30 JUNI 2017
Enkelvoudige balans per 30 juni 2017 (niet gecontroleerd)
Phelix N.V. - 30 juni 2017

(Alle bedragen in duizenden euro's tenzij anders vermeld,
voor resultaatbestemming)
ACTIVA
Vlottende activa
Handels- en overige vorderingen
Belastingvorderingen
Liquide middelen

Totaal activa

30-6-2017

31-12-2016

22
85
270
377

39
55
461
555

377

555

699
17.869
-18.071
-160
337

699
17.869
-13.290
-4.781
497

40
40

24
2
31
57

377

554

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal en reserves toerekenbaar aan aandeelhouders
van de vennootschap
Aandelenkapitaal
Agioreserve
Overige reserve
Resultaat boekjaar

VERPLICHTINGEN
Kortlopende verplichtingen
Handels- en overige verplichtingen
Belastingschulden
Overi ge s chul den en overl opende pa s s i va

Totaal verplichtingen
Totaal passiva
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Enkelvoudige winst-en-verliesrekening (niet gecontroleerd)
Phelix N.V. - 30 juni 2017

(Alle bedragen in duizenden euro's tenzij anders vermeld,
voor resultaatbestemming)
30-6-2017

31-12-2016

Opbrengsten
Kostprijs van de omzet
Bruto-omzetresultaat

-

-

Personeelskosten
Overige bedrijfskosten
Netto-omzet resultaat

6
147
-153

12
71
-83

-7
-7

-2
-2

-160
-160

-85
-85

-

-

-160

-85

-0,023

-0,012

Financiële baten
Financiele lasten
Netto financiële baten- en (lasten)
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Resultaat deelneming
Geassocieerde deelnemingen

Nettowinst / (verlies)
Verlies per aandeel (x €1)

4

Enkelvoudig kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is bepaald op basis van de indirecte methode.
Phelix N.V. - 30 juni 2017

(Alle bedragen in duizenden euro's tenzij anders vermeld,
voor resultaatbestemming)

30-6-2017

31-12-2016

Bedri jfs res ul ta a t
Tota l e a a npa s s i ngen voor ka s s troom ui t bedri jfs opera ti es
Tota a l va n beta a l de en ontva ngen rente
Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Netto kasstroom

-153
-32
-7
-192
-192

-83
-562
-2
-647
258
850
461

Liquide middelen
Sta nd per ei nde ha l fja a r
Sta nd per begi n boekja a r
Mutatie liquide middelen

270
461
-191

461
461
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Enkelvoudig overzicht mutaties in het eigen vermogen
Phelix N.V. - 30 juni 2017

(Alle bedragen in duizenden euro's tenzij anders vermeld,
voor resultaatbestemming)

Boekwaarde 1 januari 2017

Aandelen
kapitaal
gestort kapitaal
699

Agioreserve

Overige
reserves

Resultaat

Totaal

17.869

-13.290

-4.781

497

Transacties met niet aandeelhouders
Res ul ta a tbes temmi ng 2015/2016
Res ul ta a t na bel a s ti ngen
Oprenti ng Obl i ga ti el eni ng
Kos ten m.b.t. ui tgi fte a a ndel en

-

-

-4.781
-

4.781
-159
-

-159
-

Transacties met aandeelhouders
Ontva ngen a a ndel en
Leveri ng a a ndel en a a n i nves teerder

-

-

-

-

-

Uitgifte nieuw aandelen ult. 2014
Ui t te geven a a ndel en

-

-

-

-

699

17.869

-18.071

-159

Boekwaarde per 30 juni 2017

337
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BESTUURSVERSLAG
Eerste halfjaar 2017
PHELIX N.V. (“PHELIX”) heeft over het eerste halfjaar een negatieve EBITDA behaald van €
153.000. PHELIX beoogt nieuwe activiteiten te verwerven en oefent, tot dit is bereikt, geen
andere activiteiten uit. Dat betekent dat er geen sprake is van omzet-gerelateerde
inkomsten. Op kostenbeperking wordt nauwlettend toegezien.
De negatieve EBITDA is het resultaat van advies- en accountantskosten die moesten worden
gemaakt om in te lopen op achterstallige jaarverslagwerkzaamheden: in het eerste halfjaar
van 2017 werden zowel de jaarrekeningen 2015 als 2016 opgemaakt.
Op 24 mei 2017 stelde de algemene vergadering van aandeelhouders jaarrekening 2015
vast. In deze vergadering werd ook besloten tot wijziging van de statuten, waarbij de naam
van het fonds werd gewijzigd in PHELIX N.V.
Het later dan gebruikelijk opmaken van de jaarrekening 2015 hield verband met de
surséance situatie waarin het fonds gedurende een deel van 2016 verkeerde. De surséance
had mede tot gevolg dat het aandeel op het zogenaamde strafbankje van Euronext
Amsterdam terecht was gekomen. Nadat de financiële administratie weer op orde was
gebracht diende het bestuur van PHELIX een verzoek in bij Euronext Amsterdam om het
aandeel weer toe te laten tot de normale notering. Dit verzoek werd door de het
beursbestuur ingewilligd en de gewone notering was op 1 juni 2017 een feit.
Op 16 juni 2017 werd een tweede algemene vergadering gehouden, waarin het jaarverslag
2016 werd vastgesteld.
De belangrijkste risico’s en onzekerheden, zoals beschreven in het jaarverslag 2016, gelden
onverkort voor 2017.
Verwachtingen
PHELIX N.V. intensiveert de gesprekken in het proces naar het aanwenden van nieuwe
activiteiten binnen de beursnotering. Met de start van deze gesprekken zit PHELIX N.V. in de
volgende fase van de ontwikkelingsgang naar het vormgeven van toenemende waarde
binnen de vennootschap.
Het bestuur heeft met verschillende bedrijven oriënterende gesprekken gevoerd. Daarbij
heeft het bestuur zich kritisch opgesteld bij de afweging of het bedrijf in combinatie met
een beursnotering een meerwaarde zou opleveren. Met twee gegadigden worden de
gesprekken nu geïntensiveerd. De oriënterende fase van het aanwenden van nieuwe
activiteiten is hiermee afgerond, zo laat PHELIX N.V. weten.
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Na afronding van de huidige gesprekken, betreft de volgende fase een due dillegence
onderzoek naar de beste kandidaat. Daaropvolgend zal PHELIX N.V. een Buitengewone
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) uitschrijven. Tijdens deze bijeenkomst
krijgen de aandeelhouders van PHELIX N.V. de gelegenheid om te stemmen over de door
het bestuur voorgestelde proponent voor de beursnotering. Indien en zodra de volgende
fase van start gaat, zullen nadere mededelingen volgen.
Voor nadere informatie:
Selwyn Duijvestijn
info@phelixnv.nl
www.phelixnv.nl
020-2386378
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BESTUURSVERKLARING
(als bedoeld in art. 52d lid 2 sub c Wft)
De raad van bestuur van PHELIX verklaart hierbij dat, voor zover hem bekend:
1. de halfjaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële
positie en het verlies van PHELIX; en
2. het halfjaarlijks bestuursverslag over de eerste helft van 2017 een getrouw beeld
geeft van
- de belangrijke gebeurtenissen die zich in de eerste zes maanden van 2017
hebben voorgedaan en van het effect daarop op de halfjaarrekening;
- de belangrijkste transacties met verbonden partijen die in deze periode zijn
aangegaan (geen); en
- de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de overige zes maanden van
2017.
Amsterdam, 21 september 2017
Raad van Bestuur PHELIX N.V.
Selwyn Duijvestijn, CEO
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