
  pagina 1 van 2  

�

�

De handelsondernemingen van Reesink leveren uit voorraad een  
breed scala producten. Daarbij gaat het om doe-het-zelf artikelen  
zoals verf en (tuin-) gereedschappen (Reesink Retail B.V.), 
walserijproducten (Reesink Staal B.V.) en tractoren, machines en 
gereedschappen voor de ‘groene’ -d.w.z. de agrarische en  
bosbouwsector (Reesink Technische Handel B.V. en Kamps de  
Wild B.V.). Daarnaast importeert Kamps de Wild B.V. een  
complete lijn grondverzetmachines en levert Dutec B.V.  
industriële verbruiksgoederen, onder andere toegepast in de 
aandrijftechniek en de pneumatiek. Voorts verleent Interlogica 
B.V. diensten met betrekking tot logistiek en automatisering, 
primair aan de broers en zusters binnen de Reesink-groep. �

 
PERSBERICHT        
Datum: 10 februari 2006 
 
 
Reesink rondt overname Packo Agri N.V. af en kijkt terug op duidelijk beter 2005 
 
 
Koninklijke Reesink N.V. te Zutphen heeft de overname van 100% van de aandelen in Packo Agri 
N.V. (Zedelgem, België) afgerond. Packo Agri N.V. is importeur in België van landbouwmachines, 
met als belangrijkste vertegenwoordiging die van het Franse Kuhn. In Nederland wordt Kuhn 
vertegenwoordigd door Reesink Technische Handel B.V. Laatstgenoemde en Packo Agri N.V. zijn 
ongeveer even groot met ieder ruim € 12 mln omzet. Kuhn en de andere producenten die in België 
door Packo Agri N.V. worden vertegenwoordigd hebben ingestemd met voortzetting van hun relatie 
met Packo Agri N.V., nadat laatstgenoemde onder dak is gekomen bij Koninklijke Reesink N.V.  
De koopprijs komt overeen met de eigen vermogenswaarde van Packo Agri N.V. en is in contanten 
voldaan. De verwachting is dat Packo Agri N.V., die de laatste paar jaar door te hoge kosten de 
rentabiliteit sterk onder druk zag staan, in de komende jaren een winstgroei zal laten zien en daarbij het 
alleszins bevredigende rendement van ‘zusje’ Reesink Technische Handel B.V. gaat benaderen. 
Verkopers gaan de komende vijf jaren meedelen in de winst van Packo Agri N.V., waarbij de afspraak 
geldt dat er eerst sprake moet zijn van voldoende winst om ons als nieuwe aandeelhouder een redelijk 
basisrendement te bieden. 
 
Met de overname van Packo Agri N.V. wordt invulling gegeven aan een sterke geografische 
uitbreiding van de activiteiten waarin de groep de eigen kracht goed heeft bewezen, de import en 
distributie van landbouwwerktuigen. Beide bedrijven nemen met het Franse merk Kuhn een zeer sterke 
marktpositie in. Bovendien wordt al met al de relatie met Kuhn, een innovatieve producent wiens 
producten zich in de sterke belangstelling van de agrarische ondernemers mogen verheugen, 
verdergaand versterkt. 
 
De definitieve cijfers van Koninklijke Reesink N.V. over 2005 worden medio maart a.s. gepubliceerd. 
Dat zal dan als aan Euronext te Amsterdam genoteerde onderneming conform IFRS dienen te 
geschieden. Vooruitlopend daarop worden nu reeds de voorlopige cijfers bekend gemaakt, waarbij de 
eerder ten aanzien van onze jaarverslaggeving gebruikte methodiek (Dutch Gaap) wordt gehanteerd: 
 
De omzet over 2005 steeg fractioneel tot bijna € 129 mln (2004: € 126,9 mln). De winst na belastingen 
kwam duidelijk hoger uit op € 3,1 mln (2004: € 2,9 mln). De winststijging was de resultante van een 
bijna 20%  hoger bedrijfsresultaat, lagere financiële lasten en een ditmaal hogere belastingdruk.  
 
De algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden te Apeldoorn op 10 mei a.s. en 
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De algemene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden te Apeldoorn op 10 mei a.s. en 
aanvangen om 14.00 uur. Aan de vergadering zal worden voorgesteld om over te gaan tot uitkering 
van een dividend per gewoon aandeel van € 4,00.  
 
Het jaar 2006 zal in het teken staan van het nader verbeteren van de efficiency bij het werken in het 
nieuw gebouwde logistieke centrum te Apeldoorn. Daarnaast zal het uitbreiden met 
handelsactiviteiten, die als ‘add on’ gelden in relatie met hetgeen we nu al goed doen, onze extra 
belangstelling krijgen. 
 
Ondanks nog steeds niet lekkere marktomstandigheden zien we met vertrouwen uit naar de jaren die 
komen gaan. 
 
 
Zutphen, 10 februari 2006     Directie Koninklijke Reesink N.V. 
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