
   
 

OBA breidt haar activiteiten verder uit door overname IGMA 

OBA heeft aangekondigd de intentie te hebben om een overeenkomst te sluiten met Cargill voor de 

overname van de activiteiten van IGMA Bulk Terminal in Amsterdam. 

OBA is verheugd te kunnen aankondigen dat zij de intentie heeft een overeenkomst te sluiten met 

Cargill voor de overname door OBA van de activiteiten van IGMA Bulk Terminal in Amsterdam. De 

overname omvat alle activa die verband houden met de IGMA terminal, met inbegrip van alle laad- 

en los apparatuur, zoals kranen, weegtorens, grijpers en transportsystemen. De medewerkers die 

verbonden zijn aan de IGMA terminal worden onderdeel van het OBA team na afronding van de 

transactie. Door de overname zal OBA beter in staat zijn haar capaciteit te optimaliseren en de 

leidende, multifunctionele droge bulk terminal operator in Amsterdam te worden. 

OBA en Cargill hebben inmiddels de voorgenomen overname ter advisering voorgelegd aan de 

respectievelijke ondernemingsraden, en het is de bedoeling de ondertekening van de 

koopovereenkomst plaats te laten vinden zodra deze stap is voltooid. Na ondertekening is de 

verwachting dat de transactie binnen enkele maanden zal worden afgerond. De overname van IGMA 

leidt niet tot gedwongen ontslagen bij OBA en IGMA. 

Algemeen directeur van OBA Jeroen van der Neut licht toe: ”De voorgenomen aankoop van IGMA zal 

ons in staat stellen de transformatie van OBA te versnellen door ons te richten op agribulk als een 

belangrijke goederenstroom voor de toekomst. Ik zie er naar uit om bij afronding van de transactie de 

IGMA medewerkers met hun uitgebreide kennis en expertise te kunnen verwelkomen. Ik ben ervan 

overtuigd dat we gezamenlijk een nog betere service aan onze klanten kunnen gaan bieden.” 

Philippa Purser, Group Leader van Cargill’s agricultural supply chain in EMEA, zegt: "De voorgenomen 

verkoop van onze IGMA droge bulk terminal in de haven van Amsterdam weerspiegelt onze 

inspanningen om activa in onze portefeuille af te stemmen op onze bedrijfsstrategie. Het is het juiste 

moment voor Cargill om dit bedrijf en zijn mensen verdere groeimogelijkheden te bieden met een 

organisatie die goed is uitgerust voor en toegewijd is aan deze specifieke branche.” 

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam, voegt daaraan toe: “Deze ontwikkeling past naadloos in de 

strategie van Havenbedrijf Amsterdam richting een verduurzaming van de bedrijfsactiviteiten, een 

intensivering van het grondgebruik in de haven en een verdere groei van de niet-fossiele 

ladingstromen.” 

OBA richt zich van oudsher op de op- en overslag van kolen en agri producten en heeft een aantal 

jaren terug reeds belangrijke stappen gezet om de diversificatie in droge bulk grondstoffen verder uit 

te bouwen. Door deze aankoop geeft OBA verdere invulling aan de transformatie van haar 

activiteiten, door zich te richten op agri bulk als één van de belangrijke goederenstromen voor de 

toekomst.  

Cargill Agency en IGMA Parcelling Service (IPS) zullen bestaande en nieuwe IGMA / OBA-klanten 

blijven bedienen na voltooiing van de transactie. 

 

Over OBA 

Bijdragen aan de wereld van morgen, dat is wat we bij OBA doen. Wij zijn strategisch gelegen in de 

haven van Amsterdam en wij vormen een belangrijke schakel in de levering van essentiële 



   
 
grondstoffen voor producten die iedereen in het dagelijks leven gebruikt. Producten die nodig zijn 

om de wereld om ons heen te ontwikkelen, in stand te houden en te verbeteren. OBA bedient 

internationale opdrachtgevers uit verschillende sectoren en industrieën, zoals de energie- en 

staalsector, de diervoederindustrie, de chemische en de recycling industrie. Onze 80 professionele 

medewerkers zorgen ervoor dat deze verschillende bulkgoederen 24/7 veilig worden op- en 

overgeslagen en met oog voor mens, milieu en omgeving. OBA is onderdeel van HES International 

(74,9%) en Oxbow (25,1%). 

 

Noot voor de redactie:  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Jeroen van der Neut (algemeen directeur OBA) via: 

jeroen.vanderneut@oba-bulk.nl of per telefoon +31 (0)20 587 3700. 

 

Esther Erkelens (Manager Corporate Communications HES International) via: 

e.erkelens@hesinternational.eu of per telefoon +31(0)6 11 648605. 
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