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Acomo versterkt marktpositie in noten en zuidvruchten met acquisitie van Delinuts
Amsterdam Commodities N.V. (Acomo), het aan de Amsterdamse Euronext genoteerde handelshuis in
specerijen, noten, eetbare zaden, thee en voedingsingrediënten, meldt dat zij met de aandeelhouders van
Delinuts B.V. principeovereenstemming heeft bereikt om 100% van de aandelen in het Nederlandse
familiebedrijf over te nemen. Delinuts, gevestigd in Ede, is met een omzet van circa € 70 miljoen (per
ultimo 2016) een zeer gerespecteerde notenhandelaar in Nederland. Het bedrijf is actief in de import en
distributie van noten en zuidvruchten. Acomo betaalt de koopprijs in contanten en daarnaast voor een
deel, zijnde € 7,9 miljoen, in aandelen Acomo. De voorgenomen overname is inmiddels gemeld bij de
Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de relevante
mededingingsautoriteiten.
Het management van Delinuts, bestaande uit Catharinus den Boon en Ben de Jonge, blijft ook na de overname de
directie voeren over het bedrijf. "Onze bedrijfscultuur laat zich evenals die van Acomo omschrijven als
no-nonsense en is gericht op lange termijn relaties, flexibiliteit en winstgevendheid", zegt Den Boon.
Delinuts levert een breed assortiment van noten en zuidvruchten aan de groot- en detailhandel, de
voedingsindustrie en het out-of-home kanaal. De nieuwe dochter is een goede toevoeging aan de bestaande
activiteiten van de groepsondernemingen in noten en gedroogde vruchten. "Ze vullen elkaar niet alleen wat
betreft ‘sourcing’ en kennis goed aan, maar ook met hun productassortiment, verkoopkanalen en geografische
spreiding", zegt Acomo CEO Erik Rietkerk. "Delinuts is een uitstekend geleide onderneming die gezonde en
stabiele marges behaalt", volgens Acomo CFO Allard Goldschmeding.
De Acomo Groep boekte vorig jaar een omzet van € 682 miljoen en een nettowinst van € 34 miljoen.
Meer informatie: www.delinuts.nl en www.acomo.nl
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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 in Nederland (specerijen en onbewerkte voedingsgrondstoffen), Van Rees Group B.V. in
Rotterdam in Nederland (thee), Red River Commodities Inc. in Fargo in de Verenigde Staten (eetbare zonnebloemzaden), Red Rivervan Eck B.V. in Zevenbergen in Nederland, SIGCO Warenhandelsgesellschaft mbH in Hamburg in Duitsland (eetbare zaden),
King Nuts B.V. in Bodegraven in Nederland (noten), en Snick EuroIngredients N.V. in Ruddervoorde in Belgie samen met
Tefco EuroIngredients B.V. in Bodegraven in Nederland (voedingsingrediënten). Het aandeel Acomo staat genoteerd aan Euronext
Amsterdam sinds 1908.
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