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ACOMO DOCHTERMAATSCHAPPIJ ONTVANGT DAGVAARDING IN 
RELATIE TOT BEËINDIGING VAN LEVERANCIERSRELATIE EN BETWIST 
CLAIM 

ROTTERDAM (NL) 7 FEBRUARI 2023 
ACOMO N.V. (‘Acomo’), de aan de Euronext Amsterdam genoteerde onderneming in natuurlijke voedingsproducten 
en -ingrediënten, meldde vandaag dat een leverancier een rechtszaak aanhangig heeft gemaakt bij de Nederlandse 
rechter tegen een van haar dochterondernemingen, Tradin Organic Agriculture B.V.. De leverancier eist een 
schadevergoeding voor een beëindigde zakelijke relatie voor de levering van biologische producten. 
 
Gebaseerd op een uitgebreide juridische analyse en door Acomo ingewonnen advies, gelooft zij niet dat de claim 
gegrond is. Acomo zal alle aantijgingen krachtig betwisten tijdens de rechtszaak. De claim bedraagt ongeveer EUR 55 
miljoen. 
 
Naar verwachting zal de rechtszaak geen invloed hebben op Acomo's dagelijkse gang van zaken.  
 
Dit persbericht bevat informatie die kan worden aangemerkt als voorwetenschap in de zin van artikel 7(1) van de 
Verordening betreffende marktmisbruik (596/2014).   
 
[einde bericht] 

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 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  
 
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 
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Over ACOMO N.V. 
ACOMO N.V. (Acomo) is een internationale groep ondernemingen die zich primair bezighoudt met het inkopen, verhandelen, 
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. 
 
 


	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:

