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Acomo benoemt Belgische Victoria Vandeputte als nieuwe Non-
Executive Director 
ROTTERDAM 5 AUGUSTUS 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, draagt Victoria Vandeputte  
(50, foto) voor als nieuwe Non-Executive Director. 
 
De voordracht past in de beoogde verbreding van de Board van Acomo die versneld is sinds de overname van Tradin Organic eind 
2020, waardoor de groep aanzienlijk gegroeid is in omvang.  
 
De geboren Belgische Victoria Vandeputte heeft een lange trackrecord van leidinggevende managementposities in de 
voedingsindustrie, zij kent de toeleveringsketens en is gewend wereldwijd zaken te doen; zij spreekt vier talen vloeiend (NL, EN, DE, 
FR – red.). Op dit moment is zij als Chief Innovation & Marketing Officer van Martin Braun Frozen Division ook lid van het Executive 
Management team van Diversi Foods NV en daarnaast onafhankelijk lid van het Bestuur van de aan Euronext Brussel genoteerde 
investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren (AvH). Van 2007-2017 bekleedde zij diverse senior Category en Marketing 
managementfuncties voor CSM Bakery Solutions (voorheen CSM Bakkery Supplies -red.) en had in die periode een breed palet 
producten en ingrediënten onder haar hoede. Voor haar tijd bij CSM werkte ze nog voor ICI en Daikin. 
 
Op 15 september 2021 zal tijdens een Buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders (BAvA) de aandeelhouders 
worden gevraagd in te stemmen met haar benoeming. Tevens staat dan de stemming geagendeerd over de benoeming van  
Kathy L. Fortmann als nieuwe groeps-CEO. 
 
Bernard Stuivinga, voorzitter van de Board, zegt in een toelichting: “Victoria is een ware aanvulling op de samenstelling van de 
Board zoals we die nu kennen. In het bijzonder haar rijke ervaring in de voedingsingrediëntenketen op het gebied van business 
marketing, innovatie en productie. Haar profiel past uitstekend bij de transitie die we als groep doormaken met een sterke focus op 
handelsactiviteiten naar een onderneming met een groeiende portfolio van additionele natuurlijke voedingsingrediënten. Tegen 
die ontwikkeling voegen onze dochterbedrijven in toenemende mate klantspecifieke waarde toe aan de producten waarin we 
handelen. Bijvoorbeeld op het gebied van voedselveiligheid zoals speciale hittebehandelingen van specerijen, gedroogde kruiden 
en groenten, eetbare zaden en peulvruchten om kruiscontaminatie tegen te gaan. Of het ‘blenden’ van thee, het roosteren en 
verpakken van zonnebloemzaden en nieuwe voedingsingrediënten en (merk)producten op basis van zonnebloemzaden zoals 
Sunbutter® and Suntein™.” 
 
De huidige Acomo Board bestaat op dit moment nog uit de volgende leden: Bernard Stuivinga (voorzitter, Non-Executive Director), 
Machtelt Groothuis (Non-Executive Director), Yoav Gottesman (Non-Executive Director), Jan Niessen (Non-Executive Director) en 
Allard Goldschmeding (Executive director). 
 
[Einde bericht] 
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Fotobijschrift: 
 
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 Victoria Vandeputte (50, foto) 
voordragen als Non-Executive Director. 

 

 

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: 
 
De foto van Victoria Vandeputte kunt u hier downloaden en is vrij van rechten te gebruiken.  
 
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. 
 

https://we.tl/t-RwjVobZwEK
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