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Acomo rondt overname van Tradin af
ROTTERDAM, 30 DECEMBER 2020

In vervolg op de genomen besluiten door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden
als webinar op 22 december 2020, de geslaagde financiering, zowel van schulden als eigen vermogen, en de
toestemming van de mededingingsautoriteiten voor de overname van SunOpta's internationale biologische
ingrediëntenactiviteiten, bestaande uit The Organic Corporation BV en Tradin Organics USA LLC (samen, Tradin),
zoals aangekondigd op 10 november 2020, bevestigt Amsterdam Commodities NV (Euronext: Acomo) dat Acomo en
SunOpta vandaag de transactie hebben afgerond.
Tradin is een koploper in de snelgroeiende wereldwijde markt van biologische ingrediënten. Haar gediversifieerde
portfolio van activiteiten en afnemers is zeer complementair aan die van Acomo. Tradin zal naar verwachting
aanzienlijk bijdragen aan de inkomsten en winstgevendheid van Acomo.
De Raad van Bestuur van Amsterdam Commodities N.V. (Acomo)
Dit persbericht in de Nederlandse taal is een vertaling van het formele Engelstalige persbericht. Bij eventuele
verschillen tussen beide versies prevaleert de Engelstalige versie.
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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 (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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Tradin
Tradin heeft een toonaangevende positie op het gebied van biologische ingrediënten en bedient de gehele biologische industrie
door het waarborgen van biologische integriteit en leveringszekerheid. Tradin's uitgebreide wereldwijde netwerk van leveranciers,
verwerkers en partners maakt het vandaag de dag tot een sterke partner in de biologische voedingsindustrie. Naast de
handelsactiviteiten bezit Tradin verschillende productiefaciliteiten, die ruwe grondstoffen omzetten in ingrediënten met
toegevoegde waarde en die het doel van Tradin in de toeleveringsketen verder versterken.
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