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ACOMO AMENDEERT EN VERBETERT BESTAANDE LANGLOPENDE 
BANKFACILITEITEN 
 

ROTTERDAM, 22 DECEMBER 2022 

ACOMO N.V. (‘Acomo’), de aan de Euronext Amsterdam genoteerde onderneming in natuurlijke voedingsproducten 
en -ingrediënten, meldde vandaag haar hoofdfinancieringsovereenkomst te hebben aangepast en verlengd tegen 
verbeterde voorwaarden. De bestaande doorlopende kredietfaciliteit (RCF) nam toe van €345 miljoen tot  
€420 miljoen, inclusief een accordeon-optie van €100 miljoen. De vernieuwde werkkapitaalfaciliteiten hebben een 
looptijd van drie jaar, met de mogelijkheid tot een aanvullende verlenging van nog twee jaar.  

Het bedrijf heeft tevens haar bestaande termijnlening verlengd tot 2027. Hiermee heeft Acomo de beschikking over een 
financieringsinstrument op de lange termijn, deels in Euro (€103.3 miljoen) en deels in US dollar ($16.7 miljoen).  

Daarnaast heeft het bedrijf de eerste stappen gezet om duurzaamheidsgerelateerde aspecten in de 
financieringsovereenkomst op te nemen met de intentie deze in de eerste helft van 2023 te activeren. 

‘De aangepaste en verlengde kredietfaciliteiten brengen ons in een uitstekende positie om verdere groei te realiseren, 
en vormen een stevig financieel fundament voor de toekomstige doorontwikkeling van de Groep. De verbeterde 
voorwaarden en de omvang van de kredietfaciliteiten getuigen van het vertrouwen van de financiële sector in Acomo’, 
aldus CFO Allard Goldschmeding.  

Coöperatieve Rabobank U.A. trad op als documentatieagent en ING Bank N.V. trad op als duurzaamheidscoördinator 
en facility agent. De Mandated Lead Arrangers (MLA) zijn Coöperatieve Rabobank U.A., ING Bank N.V., ABN AMRO Bank 
N.V., BNP Paribas S.A., Fifth Third Bank, National Association, en Deutsche Bank A.G. 
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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. 

Noot voor de redactie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
ACOMO N.V.  
Mrs K.L. Fortmann  
WTC, Beursplein 37 
3011 AA Rotterdam 
Nederland 
 
info@acomo.nl 
Tel. +31 10 4051195  
 
www.acomo.nl  

 Creative Venue PR 
Mr F.J.M. Witte, woordvoerder 
Sophialaan 43 
1075 BM Amsterdam 
Nederland 
 
f.witte@creativevenue.nl 
Tel. +31 20 4525225 
 
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 N.V. in Ruddervoorde, 
België (voedingsingrediënten). Het aandeel Acomo is sinds 1908 genoteerd aan Euronext Amsterdam. 
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