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PERSBERICHT      
Rotterdam, 3 mei 2017 

 

Acomo rapporteert de besluiten van de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders 

 
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), gehouden op 25 april 2017, heeft de 

jaarrekening over het boekjaar 2016 vastgesteld en het voorstel aangenomen waarmee het dividend 

2016 is vastgesteld op € 1,15 per aandeel. Na aftrek van het interim-dividend 2016 van € 0,40 per 

aandeel dat werd uitgekeerd in augustus 2016 resteert een slotdividend van € 0,75 per aandeel, 

betaalbaar in contanten onder aftrek van 15% dividendbelasting. De ex dividend datum was 27 april 2017. Op 11 

mei 2017 wordt het dividend betaalbaar gesteld.  

 

Tijdens de AVA zijn verder de volgende voorstellen aangenomen: 

 

• Het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de leden van de 

Raad van Commissarissen voor het door hen gevoerde beleid respectievelijk uitgevoerde 

toezicht daarop. 

• De herbenoeming van de heer J. Niessen als lid van de Raad van Commissarissen. 

• Het benoemen van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als externe accountant van 

Acomo voor het boekjaar 2017. 

• Het aanwijzen van de Raad van Bestuur voor de duur van 16 maanden als het bevoegde 

orgaan om te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen en/of toekenning van rechten tot het 

verwerven van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal. 

• Het autoriseren van de Raad van Bestuur voor de duur van 16 maanden tot het beperken 

en/of uitsluiten van voorkeursrechten bij uitgifte van gewone aandelen en/of bij toekenning van 

rechten tot het verwerven van gewone aandelen.  

• Het wijzigen van de statuten van Amsterdam Commodities N.V. gericht op de invoering van een ‘one-tier 

board’. 

• Het benoemen van de huidige leden van de Raad van Commissarissen tot niet-uitvoerend bestuurder 

met inachtneming van het huidige rooster van aftreden. 

• Het accorderen van de beloning van de niet-uitvoerende bestuurders. 

 

Acomo zal op 20 juli 2017 de halfjaarcijfers 2017 publiceren. 

 

De Raad van Bestuur 

 

[einde bericht] 

Noot voor de redactie: 

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 

 

Amsterdam Commodities N.V. (Acomo)   Creative Venue PR 

De heer A.W. Goldschmeding       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. De voornaamste groepsmaatschappijen zijn Catz International B.V. 

in Rotterdam in Nederland (specerijen en onbewerkte voedingsgrondstoffen), Van Rees Group B.V. (thee) in Rotterdam - Nederland, 

Red River Commodities Inc. (eetbare zonnebloemzaden) in Fargo - Verenigde Staten, Red River-van Eck B.V. in Zevenbergen -

Nederland, SIGCO Warenhandelsgesellschaft mbH (eetbare zaden) in Hamburg - Duitsland, King Nuts B.V. (noten) in Bodegraven - 

Nederland, en Snick EuroIngredients N.V. (voedingsingrediënten) in Ruddervoorde – België en Bodegraven -Nederland.  

 

Het aandeel Acomo staat genoteerd aan Euronext Amsterdam sinds 1908.  
 

 

  


