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 ACCELL GECONFRONTEERD MET DIEFSTAL IN TAIWAN 
Eerder uitgesproken resultaatsverwachting blijft gehandhaafd 

 
Heerenveen, 27 januari 2016 – Zeer recent is Accell Group gestuit op een ernstig geval van diefstal van 
geld door één van de medewerkers in Taiwan. Het onderzoek naar de toedracht en de schade is in volle 
gang. De invloed op de nettowinst van Accell Group wordt geraamd op maximaal € 4 miljoen. De 
resultaten over het tweede halfjaar 2015 lijken beter te zijn dan eerder verwacht, zodat Accell Group, 
in lijn met de verwachtingen opgenomen in de trading update van november, nog steeds een stijging 
van de nettowinst in het tweede halfjaar van 2015 zal hebben ten opzichte van dezelfde periode in 
2014, ondanks de geraamde schade van de diefstal.  
 
René Takens, voorzitter van de Raad van Bestuur van Accell Group: "De huidige inzichten in de cijfers 
geven aan dat we in 2015 een solide omzet- en winstgroei hebben gerealiseerd. Vooral de verdergaande 
stijging van de verkoop van sportieve elektrische fietsen (e-MTBs) in de diverse Europese landen heeft 
hiertoe bijgedragen. Een flinke domper is de diefstal in Taiwan, die mede dankzij een voortdurende 
aanscherping van de interne controles, aan het licht is gekomen. Natuurlijk is dit voor ons een 
teleurstelling. Voorlopig onderzoek wijst uit dat het een op zichzelf staand incident betreft, dat de 
operationele winstgevendheid niet beïnvloed.  Tegelijkertijd zet dit aan tot een verdere versterking van het 
controlesysteem.” 
 
Zeer recent is duidelijk geworden dat een medewerker van één van de eigen Aziatische organisaties 
(Accell Asia Taiwan) diefstal heeft gepleegd. Hoewel het onderzoek naar de toedracht en de schade nog 
in volle gang is, is duidelijk geworden dat de functionaris geld heeft ontvreemd van de bankrekening van 
het bedrijf. De schade voor Accell Group wordt geschat op maximaal € 4 miljoen en is mede afhankelijk 
van de mogelijkheden voor terugvordering bij de betrokken medewerker. Het lopende onderzoek maakt 
duidelijk dat het een op zichzelf staand incident betreft en dat ondanks de voortdurende aanscherping 
van de interne controles deze het misdrijf niet hebben kunnen voorkomen. Inmiddels is aangifte van de 
diefstal gedaan bij de autoriteiten en zijn externe partijen betrokken in het onderzoek. De komende 
maanden zal naast de afronding van het onderzoek in Azië bekeken worden op welke aspecten het stelsel 
van interne beheersingsmaatregelen aangescherpt of versterkt moet worden. 
 
Vrijdag 26 februari 2016 zal Accell Group haar jaarcijfers publiceren. 
 

/ / / / / / / 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

2 

 

 
Over Accell Group  
Accell Group richt zich internationaal op de midden- en hogere segmenten van de markt voor fietsen en 
fietsonderdelen en -accessoires. De onderneming heeft marktleidende posities in Nederland, België, 
Duitsland, Italië, Frankrijk, Finland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In Europa is 
Accell Group marktleider in fietsen, gemeten in omzet. De bekendste merken van Accell Group zijn 
Batavus (NL), Sparta (NL), Koga (NL), Loekie (NL), Ghost (DE), Haibike (DE), Winora (DE), Raleigh en 
Diamondback (UK, US, CA), Lapierre (FR), Tunturi (FI), Atala (IT), Redline (US) en XLC (internationaal).  
 
Wereldwijd werken er circa 2.800 mensen in achttien landen voor Accell Group en haar 
dochterondernemingen. Accell Group heeft productievestigingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, 
Hongarije, Turkije en China. De producten van Accell Group vinden hun weg naar meer dan zeventig 
landen. Het hoofdkantoor van de onderneming is gevestigd in Heerenveen. De aandelen Accell Group 
worden verhandeld op de officiële markt van Euronext Amsterdam en zijn opgenomen in de Amsterdam 
Smallcap-index (AScX). In 2014 realiseerde Accell Group een winstgevende omzet van € 882 miljoen. 

 
Voor nadere informatie: 
 
Conference call voor pers 
Vandaag 27 januari om 9:30 uur CET, indien u wilt inbellen, graag aanmelden via het volgende 
mailadres: jessie.bullens@citigateff.nl 
 
Conference call voor analisten en beleggers 
Vandaag 27 januari om 10:30 uur CET, indien u wilt inbellen, graag aanmelden via het volgende 
mailadres: ingrid.prins@citigateff.nl 
 
Website: www.accell-group.com  
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