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Beursfonds Amsterdam Commodities wijzigt naam officieel in 
ACOMO N.V. 

ROTTERDAM 7 JULI 2022 
Amsterdam Commodities N.V. de aan de Euronext Amsterdam genoteerde onderneming in plantaardige en natuurlijke 
voedingsingrediënten wijzigt vanaf 24 juni 2022 de naam van de onderneming in ACOMO N.V, volgend op de eerdere 
goedkeuring van aandeelhouders tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 29 april 2022. 

 
Het is de tweede officiële naamswijziging in de rijke geschiedenis van het bedrijf dat in 1908 zijn notering aan de Amsterdamse 
beurs kreeg onder de naam N.V. Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam (RCMA). In 2000 werd de naam gewijzigd in Amsterdam 
Commodities. De officiële naamswijziging naar ACOMO N.V.  die vandaag word aangekondigd zal zakenrelaties en ingewijden op de 
financiële markten overigens niet verrassen omdat de naam al jarenlang officieus werd gehanteerd.  

Kathy Fortmann, Group CEO van Acomo zegt in een toelichting: “De associatie met ‘commodities’ doet feitelijk geen recht meer 
aan de werkelijke aard van onze kernactiviteiten zoals die zich de afgelopen 20 jaar heeft ontwikkeld, namelijk de handel en 
hoogwaardige bewerking van conventionele en biologische voedselingrediënten. De naamswijziging weerspiegelt onze huidige 
identiteit als bedrijf voor voedselingrediënten. Vanuit de financiële markten kwamen er ook signalen, vooral na de transformatieve 
overname van Tradin Organic eind 2020, dat de associatie met de handel in grondstoffen ons risicoprofiel niet goed weergeeft en 
als zodanig een negatief effect kan hebben op de interesse in ons aandeel. Het komende jaar zal onze communicatie zich helder 
richten op ons ‘nieuwe’ profiel als voedselingrediëntenbedrijf.” 

Acomo opereert vanuit 19 landen en handelt met meer dan 100 landen in vijf verschillende productsegmenten met zowel 
conventionele als biologische producten. Zij blinkt als handelaar uit door haar leveringsbetrouwbaarheid en kwaliteit van de 
producten uit de oorsprongslanden en de klantspecifieke bewerking ervan.   

Acomo realiseerde in 2021 bij een omzet van €1,3 miljard een nettowinst van  €54 miljoen. Het bedrijf staat bekend om haar 
consistente dividendbeleid en hoge pay-out ratio. Acomo zal de resultaten over het eerste halfjaar 2022 op 26 juli 2022 voorbeurs 
publiceren. 

De Raad van Bestuur 
 

 
Dit bericht 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. 
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Noot voor de redactie: 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 
 
ACOMO N.V.  
Mevrouw K.L. Fortmann 
WTC, Beursplein 37 
3011 AA Rotterdam  
info@acomo.nl 
 
Tel. +31 10 4051195  
Fax +31 10 4055094  
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 
Fax +31 20 4528650 
www.creativevenue.nl 

 
 
Over ACOMO N.V. 
ACOMO N.V.  is een internationale groep ondernemingen die zich primair bezighoudt met de inkoop, 
behandeling, bewerking, verpakking en distributie van natuurlijke voedingsgrondstoffen en -ingrediënten. Onze voornaamste 
groepsmaatschappijen zijn Catz International B.V. in Rotterdam (specerijen en onbewerkte voedingsgrondstoffen); The Organic 
Corporation B.V. in Amsterdam en Tradin Organics USA LLC in Scotts Valley, USA (biologische ingrediënten); Royal Van Rees Group 
B.V. in Rotterdam (thee); Red River Commodities Inc. in Fargo, USA; Red River Global Ingredients Ltd. in Winkler, Canada; Red River 
Van Eck B.V. in Etten-Leur; Food Ingredients Service Centre Europe B.V. in Etten-Leur; SIGCO Warenhandelsgesellschaft mbH in 
Hamburg, Duitsland (eetbare zaden); King Nuts B.V. in Bodegraven; Delinuts B.V. in Ede; Tovano B.V. in Maasdijk (noten); en Snick 
Euroingredients B.V. in Ruddervoorde, België (voedingsingrediënten). Het aandeel Acomo is sinds 1908 genoteerd aan Euronext 
Amsterdam. 
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