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PERSBERICHT           
Rotterdam, 20 oktober 2016 
 
 

Acomo CEO Rietkerk vertrekt in mei 2017  

Rotterdam, 20 oktober 2016 - Amsterdam Commodities NV (Acomo), het aan de Amsterdamse Euronext 

genoteerde handelshuis, meldt dat CEO Erik Rietkerk (56) de Raad van Commissarissen heeft 

geïnformeerd vanaf mei 2017 niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn als bestuursvoorzitter.  

Erik Rietkerk maakte in 2013 de overstap van de productie van en handel in palmolie en oleochemische 

producten naar de handel in specerijen, thee, eetbare zaden en voedselingrediënten. In mei 2013 volgde hij 

toenmalig managing director Stephane Holvoet op.   

Bernard Stuivinga, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Acomo, zegt in een toelichting: “Erik’s besluit 

komt niet als een verrassing. We spreken vaak met elkaar en de samenwerking is heel constructief. Vandaar dat 

we ook over zijn persoonlijke afwegingen goed van gedachten hebben gewisseld en natuurlijk zijn uiteindelijke 

keuze respecteren.”  

Rietkerk werd in 2013 benoemd voor een termijn van vier jaar tot mei 2017. “Dat was voor iedereen duidelijk. In 

het kader van diezelfde duidelijkheid heb ik er voor gekozen de Raad van Commissarissen tijdig in te lichten dat 

ik niet meer beschikbaar zou zijn voor een nieuwe termijn. Zij heeft nu meer dan voldoende tijd om aan de slag te 

gaan met mijn opvolging”, zegt Erik Rietkerk. “Ik blijf gewoon in functie tot mei 2017. Om die reden, en uit 

respect voor de onderneming, past het niet dat ik voor die tijd nadere mededelingen zal doen over mijn 

toekomstplannen.” 

Onder leiding van Rietkerk deed het handelshuis twee kleinere overnames en zette het in op het verder 

verduurzamen van de handelsketens waarin de dochterbedrijven actief zijn. In 2014 noteerde Amsterdam 

Commodities een recordwinst van € 33,1 miljoen. 2015 was een stabiel jaar met een netto winst van € 32,3 

miljoen. 

[Einde bericht] 
 

Noot voor de redactie: 

 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Amsterdam Commodities N.V. (Acomo)   Creative Venue PR 
De heer E.P. Rietkerk        De heer F.J.M. Witte, woordvoerder 
WTC, Beursplein 37, 10e etage     Sophialaan 43 
3011 AA  Rotterdam      1075 BM  Amsterdam 
info@acomo,nl     f,witte@creativevenue,nl  
 
Tel. +31 10 4051195     Tel. +31 20 4525225 
Fax +31 10 4055094     Fax +31 20 4528650 
www,acomo,nl     www,creativevenue,nl  
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Over Amsterdam Commodities N.V. 

Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is een internationale groep ondernemingen die zich primair bezighoudt met de handel in en 
distributie van natuurlijke voedingsgrondstoffen en -ingrediënten. Onze voornaamste groepsmaatschappijen zijn 
Catz International B.V. in Rotterdam in Nederland (specerijen en onbewerkte voedingsgrondstoffen), Van Rees Group B.V. in 
Rotterdam in Nederland (thee), Red River Commodities Inc. in Fargo in de Verenigde Staten (eetbare zonnebloemzaden), Red River-
van Eck B.V. in Zevenbergen in Nederland, SIGCO Warenhandelsgesellschaft mbH in Hamburg in Duitsland (eetbare zaden), 
King Nuts B.V. in Bodegraven in Nederland (noten), en Snick EuroIngredients N.V. in Ruddervoorde in Belgie samen met 
Tefco EuroIngredients B.V. in Bodegraven in Nederland (voedingsingrediënten). Het aandeel Acomo staat genoteerd aan Euronext 
Amsterdam sinds 1908.  
 

 

  


