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PERSBERICHT       
Rotterdam, 2 februari 2016 

 

 

Acomo krijgt voet aan de grond op Indiase theemarkt 
Dochterbedrijf theehandelaar Van Rees Group neemt Container Tea & Commodities over 

 

Amsterdam Commodities N.V. (Acomo), het aan de Euronext Amsterdam genoteerde 

handelshuis in specerijen, noten, thee en voedingsingrediënten, zet een eerste stap op de 

Indiase markt via dochteronderneming Van Rees Group (VRG). Een nieuw opgerichte dochter 

van VRG heeft de activa overgenomen van Container Tea & Commodities (CT&C), gevestigd in 

Coonoor (India). VRG krijgt via deze relatief kleine transactie zijn eerste fysieke aanwezigheid in 

het op een na grootste theeproducerende land ter wereld. 

 

CT&C is wereldwijd actief in de verkoop van thee en heeft een stabiele en respectabele groep 

klanten. Het bedrijf werkt nauw samen met een selecte groep, kwalitatief hoogwaardige, 

plantages in Zuid India. Alle zijn Rainforest Alliance gecertificeerd. De meeste bezitten ook 

Fairtrade en/of UTZ certificaten.  

 

De nieuwe dochteronderneming zal eveneens gevestigd zijn in Coonoor en geleid blijven 

worden door CT&C’s voormalig eigenaar Indrajit Chatterjee. Chatterjee is al meer dan 40 jaar 

werkzaam in de thee-industrie. Zijn loopbaan begon bij Unilever waarna hij in 1983 CT&C 

oprichtte. Het bedrijf is nu een van de toonaangevende kwaliteitsleveranciers van thee uit Zuid 

India. 

 

VRG zal nauw blijven samenwerken met de huidige theeplantages en is voornemens de huidige 

activiteiten stap voor stap uit te bouwen. 

 

[Einde] 

 

Noot voor de redactie: 

 

Voor nadere informatie of een (telefonische) toelichting 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, 10de verdieping   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  

 

Over Amsterdam Commodities N.V.  

Amsterdam Commodities NV (Acomo) is een internationale groep met haar belangrijkste activiteiten in de handel en 

distributie van voedingsgrondstoffen en ingrediënten. Onze belangrijkste handelsondernemingen zijn Catz International 

B.V. in Rotterdam (specerijen en voedingsgrondstoffen), Van Rees Group B.V. in Rotterdam (thee), Red River 

Commodities Inc. in Fargo, USA (eetbare zonnebloemzaden), Red River-Van Eck B.V. in Zevenbergen en SIGCO 

Warenhandelsgesellschaft mbH in Hamburg, Duitsland (eetbare zaden), King Nuts B.V. in Bodegraven (noten) en Snick 

EuroIngredients N.V in Ruddervoorde, België en Tefco EuroIngrediënts B.V. in Bodegraven (voedingsingrediënten). De 

Acomo aandelen worden verhandeld op Euronext Amsterdam sinds 1908. 
 

 


