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DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 
AANDEELHOUDERS VAN DE VENNOOTSCHAP ACOMO VINDT 
UITSLUITEND PLAATS VIA EEN LIVE WEBINAR 

ROTTERDAM (NL) 30 NOVEMBER 2020 

Amsterdam Commodities N.V. (Acomo), de aan de Euronext Amsterdam genoteerde handelsonderneming in specerijen, noten, 
eetbare zaden, thee en voedingsingrediënten, kondigt vandaag aan dat de buitengewone algemene vergadering van 
aandeelhouders (BAVA) zal worden omgezet naar een uitsluitend via internet te volgen live webinar. 
 
De BAVA-webinar zal gehouden worden op de oorspronkelijk geplande datum, dinsdag 22 december 2020 om 12.00 uur (CET). 
Stemmen vindt uitsluitend plaats via proxy voting. Vragen die uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering door 
aandeelhouders zijn ingestuurd, worden in behandeling genomen en beantwoord tijdens de BAVA-webinar. 
 

Stemmen | instructies en deadline 
Aandeelhouders kunnen hun steminstructies indienen via hun intermediair of via de portal van de ABN AMRO 
Bank (www.abnamro.com/evoting). Op de Acomo website is een uitgebreide instructie te vinden van de ABN 
AMRO Bank www.acomo.nl/wp-content/uploads/2020/11/How-to-submit-voting-instructions-EGM-Acomo.pdf. 
 
De uiterste datum voor het indienen van de steminstructies is dinsdag 15 december 2020 om 17:00 uur CET. Let 
op, het kan zijn dat uw intermediair een andere uiterste datum hanteert. 

Webinar | toegang en registratiedeadline 
Om deze virtuele BAVA bij te wonen en in te loggen, wordt aandeelhouders verzocht zich aan te melden via het registratieformulier 
dat op de website van Acomo is gepubliceerd www.acomo.nl/wp-content/uploads/2020/11/Acomo-EGM_registration-form.docx.  
 
Dit registratieformulier moet uiterlijk op of voor dinsdag 15 december 2020 om 17:00 uur CET gemaild worden naar 
investorrelations@acomo.nl. 
 
Voorafgaand aan de vergadering ontvangen aandeelhouders die zich hebben aangemeld om de webinar bij te wonen een 
gepersonaliseerde link die toegang geeft tot de BAVA.  

Vragen van aandeelhouders | instructies en deadline indienen 
Aandeelhouders worden uitgenodigd om uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering vragen in te dienen middels een speciaal 
formulier dat is gepubliceerd op de Acomo website www.acomo.nl/wp-content/uploads/2020/11/Acomo-EGM_questions-
form.docx. Vragen die niet tijdig zijn ingediend zullen niet worden behandeld tijdens het webinar. Aandeelhouders die tijdig en 
volgens deze instructies vragen hebben ingediend mogen tijdens het webinar follow-up vragen stellen door gebruik te 
maken van de chat-functionaliteit zoals ondersteund door de webinartechnologie. De ingediende vragen zullen 
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worden gegroepeerd en tijdens de BAVA worden behandeld. 
 
Alle vragen dienen uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering te zijn verstuurd naar investorrelations@acomo.nl.  
 
 

Noot voor de redactie: 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Amsterdam Commodities N.V.  
Mr A.W. Goldschmeding  
WTC, Beursplein 37, 21e etage 
3011 AA Rotterdam 
The Netherlands 
info@acomo.nl 
 
Tel. +31 10 4051195  
Fax +31 10 4055094  
www.acomo.nl  

 (Acomo) Creative Venue PR 
De heer F.J.M. Witte, woordvoerder 
Sophialaan 43 
1075 BM Amsterdam 
The Netherlands 
f.witte@creativevenue.nl 
 
Tel. +31 20 4525225 
Fax +31 20 4528650 
www.creativevenue.nl 

 
 
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 (specerijen en onbewerkte voedingsgrondstoffen), Van Rees Group B.V. in Rotterdam (thee), Red River 
Commodities Inc. in Fargo in de Verenigde Staten, Red River Global Ingredients Ltd. in Winkler in Canada, Red River-van Eck B.V., 
Food Ingredients Service Center Europe B.V. in Etten-Leur en SIGCO Warenhandelsgesellschaft mbH in Hamburg in Duitsland 
(eetbare zaden), King Nuts B.V. in Bodegraven, Delinuts B.V. in Ede en Tovano B.V. in Maasdijk (noten), en Snick EuroIngredients 
N.V. in Ruddervoorde in België (voedingsingrediënten). Het aandeel Acomo staat genoteerd aan Euronext Amsterdam sinds 1908. 
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