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Acomo benoemt Kathy Fortmann als groeps-CEO  
ROTTERDAM (NL) 28 JULI 2021 

Acomo (Amsterdam Commodities N.V.), het aan de Euronext Amsterdam genoteerde bedrijf in natuurlijke voedingsingrediënten 
zoals specerijen, noten, eetbare zaden, thee, voedingsingrediënten en biologische ingrediënten, zal Kathy L. Fortmann (54, foto) 
voordragen als Chief Executive Office (CEO) met ingang van 15 september 2021. Als CEO van Acomo zal zij rapporteren aan de 
Board en eindverantwoordelijk zijn voor de dagelijks gang van zaken en nauw gaan samenwerken met Allard Goldschmeding 
(Group CFO) en het executive management team van de groep die eind 2020 in omzet bijna verdubbelde na de succesvolle 
overname van Tradin Organic. 
 
Binnenkort zal een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (BAvA) worden uitgeschreven waarin de 
aandeelhouders gevraag zal worden in te stemmen met de benoeming van Kathy L. Fortmann.  
 
Kathy L. Fortmann, van geboorte Amerikaanse en sinds 2014 woonachtig in Nederland, werkte aan het begin van haar carrière 
meer dan zestien jaar voor E. I. Dupont de Nemours, vervolgens ruim 12 jaar voor wereldwijd voedsel- en grondstoffenhandelaar 
Cargill en van 2017-2020 was zij President van Friesland Campina Ingredients en lid van het Executive Leadership team. Formeel is 
zij op dit moment nog in dienst en in functie als President van IFF’s Nourish, een bedrijf met een omzet van $ 6 miljard en actief in 
smaakstoffen en voedingsingrediënten. Fortmann studeerde als chemisch ingenieur af aan de University of Tulsa (BSc) en haalde 
een Executive MBA aan Washington University.  
 
De recente expansie van de Acomo groep vereist een verbreding van het senior executive management. In haar nieuwe rol zal 
Kathy Fortmann zal zich vooral gaan richten op de verdere groepsintegratie en realisatie van schaal- en synergievoordelen binnen 
de verschillende activiteiten van de Acomo dochterbedrijven. Voor Allard Goldschmeding, die in 2015 aantrad als CFO van de groep 
en een zeer belangrijke rol speelde bij de recente overname van Tradin Organic, creëert dit meer ruimte om zich te richten op zijn 
rol als CFO en de actieve begeleiding van business development activiteiten. 
 
Acomo was al langer op zoek naar uitbreiding van de Executive Board. Bernard Stuivinga, non-executive director en voorzitter van 
de Board zegt in een toelichting: “Na de overname van Tradin Organic eind vorig jaar is onze onderneming in omvang aanzienlijk 
toegenomen.  Met de komst van Kathy kunnen we de bestuurstaken nu op evenwichtige wijze gaan verdelen. We zijn zeer verguld 
dat we iemand van haar kaliber en met haar werkervaring aan boord hebben kunnen halen om samen met Allard Goldschmeding 
de groep verder te laten groeien. Kathy heeft uitgebreide kennis van (product)marketing en de verkoop van voedingsingrediënten, 
de grondstoffenhandel en een schat aan ervaring als bestuurder en executive director. En die combinatie is uniek.” 
 
Einde bericht  
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https://www.acomo.nl/acomo-makes-a-significant-earnings-enhancing-acquisition-of-tradin-a-global-leader-in-organic-ingredients/
https://www.linkedin.com/in/kathy-fortmann-a141a262/?originalSubdomain=nl
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Acomo (Amsterdam Commodities N.V.), het aan de Euronext Amsterdam genoteerde 
bedrijf in natuurlijke voedingsingrediënten zoals specerijen, noten, eetbare zaden, 
thee, voedingsingrediënten en biologische ingrediënten, zal Kathy L. Fortmann (54, 
foto) voordragen als Chief Executive Office (CEO) met ingang van 15 september 2021. 

 

Dit persbericht in de Nederlandse taal is een vertaling van het bericht in de Engelse taal. Daar waar beide taalversies onverhoopt 
van elkaar mochten afwijken, prevaleert de versie in de Engelse taal.  

Noot voor de redactie: 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Acomo (Amsterdam Commodities N.V.)  
De heer A.W. Goldschmeding  
WTC, Beursplein 37 
3011 AA  Rotterdam 
 
investorrelations@acomo.nl 
Tel. +31 10 4051195  
 
www.acomo.nl  

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

   
Over Acomo 
Acomo (Amsterdam Commodities N.V.) is een internationale groep ondernemingen die zich primair bezighoudt met het inkopen, 
verhandelen, behandelen, verwerken, verpakken en distribueren van conventionele en biologische natuurlijke voedingsproducten 
en -ingrediënten. Onze voornaamste groepsmaatschappijen zijn Catz International B.V. in Rotterdam (specerijen en onbewerkte 
voedingsgrondstoffen), Koninklijke 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. in Etten-Leur, 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), Snick EuroIngredients N.V. in Ruddervoorde in België 
(voedingsingrediënten), en The Organic Corporation B.V. in Amsterdam en Tradin Organics USA LLC in Scotts Valley in de Verenigde 
Staten (biologische ingrediënten). Het aandeel Acomo staat genoteerd aan Euronext Amsterdam sinds 1908. 
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