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De handelsondernemingen van de Reesink-groep 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., Packo Agri N.V.  en 
Kamps de Wild B.V.). Daarnaast importeert Kamps de Wild B.V.   
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.�
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Verkoop Havenstraat-complex te Zutphen 

Koninklijke Reesink N.V. heeft vooruitlopend op nadere contractuele vastlegging overeenstemming 
bereikt met Proper Stok Groep B.V., onderdeel van Heijmans N.V., aangaande de verkoop van de 
terreinen van Reesink aan de Havenstraat te Zutphen. Het gaat hier om de locatie met een oppervlakte 
van ruim 6 hectaren, gelegen tegen het centrum van Zutphen, waarop eerder een groot deel van de 
Reesink-bedrijven gevestigd was. Voor deze bedrijven werd een drietal jaren geleden nieuwbouw te 
Apeldoorn gerealiseerd. 
  
Met de transactie is een bedrag van ruim € 14 miljoen gemoeid. Een vergelijk met de in onze balans 
ultimo 2005 begrepen marktwaarde gaat echter mank. Uit de op 1 juli 2009 te ontvangen transactieprijs 
dient Reesink namelijk mede de door haar te maken kosten voor sloop en grondsanering te putten. Die 
kostenposten zijn op zich naar beste weten goed in kaart gebracht. Gelet op de daarmee desondanks 
samenhangende risico’s is het voorshands niet mogelijk omtrent een netto-eindopbrengst concrete 
uitspraken te doen. 
 
Ter zekerstelling van de overeengekomen financiële afwikkeling komt Reesink tot effectuering van de 
betaling het recht van eerste hypotheek op de grond toe en stelt Heijmans N.V. zich er in aanvullende zin 
voor garant dat Reesink na sloop en grondsanering op 1 juli 2009 de volledige transactieprijs ontvangt. 
 
 
 

 
 
Zutphen, 20 oktober 2006                          Directie Koninklijke Reesink N.V. 
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