PERSBERICHT

ROYAL REESINK NEEMT CANADESE DISTRIBUTEUR OVER
Royal Reesink B.V. (“Royal Reesink”) heeft een meerderheid van de aandelen in het
kapitaal van Tingley’s Harvest Center (“Tingley’s”) overgenomen.
Tingley’s is de grootste CLAAS dealer van Noord-Amerika en is actief in Saskatchewan en
Alberta (Canada). Met in totaal drie vestigingen, twee in Alberta (Lloydminster en
Vegreville) en één in Saskatchewan (North Battleford), wordt een gebied bewerkt ter
grootte van Nederland. Het zwaartepunt van de activiteiten betreft de grootschalige
graanteelt, maar ook (melk)veehouders en aannemers in het grondverzet en in de olieindustrie behoren tot de klanten van Tingley’s. Het leveringsprogramma van Tingley’s
bestaat naast CLAAS uit onder andere de merken JCB, HORSCH, ELMER’S, PENTA en
MACDON. In totaal heeft Tingley’s 60 medewerkers, die vanuit de drie vestigingen het
gebied bewerken.
De activiteiten van Tingley’s worden bij Royal Reesink ondergebracht in Reesink Canada
Holdings Inc. en vallen in de divisie Kamps de Wild Holding. In de divisie Kamps de Wild
Holding zijn alle CLAAS activiteiten in Nederland, Kazachstan en nu ook Canada,
geconcentreerd. Daarnaast voert Royal Reesink gesprekken met andere Europese
landbouwmachinefabrikanten om in Canada distributieactiviteiten te ontplooien.
Deze overname past uitstekend in de groeistrategie van Royal Reesink, die onder andere
uitgaat van een groei met bestaande merken in nieuwe markten. Royal Reesink heeft
immers al de vertegenwoordiging voor CLAAS, HORSCH en MACDON in Kazachstan. De
West-Canadese landbouw heeft grote gelijkenissen met die in Kazachstan, zodat er
synergie-effecten te behalen zijn. Daarnaast verdeelt Royal Reesink haar
landbouwactiviteiten nog beter over verschillende continenten. Hiermee wordt het minder
afhankelijk van klimatologische en geopolitieke ontwikkelingen.
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Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
De heer G. van der Scheer, CEO Royal Reesink B.V.
Tel.: +31 (0)575 599 301

Profiel Royal Reesink

Royal Reesink is in Europa een van de grootste distributeurs van hoogwaardige machines en
componenten voor landbouw, landschapsonderhoud, magazijninrichting en grond-, weg- en
waterbouw. Met een krachtig totaalconcept voor de hele levenscyclus van een machine. Van
de wijze van financiering, tot het optimaal functioneren en onderhoud.
Royal Reesink stelt afnemers in staat het hoogste rendement te halen uit machines en
systemen. Door in te spelen op robotisering, engineering, connectiviteit, meetbaarheid en het
gebruik van big data zoekt Royal Reesink voortdurend naar mogelijkheden voor innovatie.
Daarbij gaat het om duurzame oplossingen met respect voor mens en milieu.
Zie ook: royalreesink.com

Profiel Tingley’s Harvest Center
Tingley's Harvest Center is een full-service CLAAS dealer met drie locaties van waaruit
hoogwaardige klantenservice in Alberta en Saskatchewan wordt geboden. CLAAS biedt
agrarische ondernemers een uitgebreid scala van technologisch innovatieve maaidorsers,
hakselaars, tractors, balenpersen, maaiers, schudders, etc. Dankzij het ontwerp en de
betrouwbaarheid van deze apparatuur is CLAAS een internationale marktleider, en
Tingley's Harvest Center brengt die innovatie en prestaties bij de agrarische ondernemers.

Zie ook: www.tingleyshc.com

