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Accell Group kondigt vertrek CEO René Takens aan 

 
Heerenveen, 9 februari 2017 – Accell Group N.V. kondigt het vertrek aan van René Takens (62), Chief 
Executive Officer (CEO) en voorzitter van de Raad van Bestuur. Beide partijen hebben dit in goed 
overleg besloten. De heer Takens treedt op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op 
25 april 2017 af als CEO en statutair bestuurder van Accell Group.  
 
René Takens, CEO: “Nu de contouren van onze aangescherpte strategie steeds meer duidelijk worden, 
komt voor mij een natuurlijk moment om de leiding van dit prachtige bedrijf over te dragen. Het is goed 
als de implementatie van deze strategie kan worden uitgevoerd onder nieuw leiderschap. Ik heb het 
voorrecht gehad om achttien jaar leiding te geven aan Accell Group en vind dit een goed moment om 
die periode af te sluiten. Hoewel ik nog wel even betrokken blijf bij het bedrijf, wil ik graag van de 
gelegenheid gebruik maken om al mijn collega’s te bedanken voor de succesvolle samenwerking in de 
afgelopen jaren.” 
 
Ab Pasman, Voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Wij zijn René dankbaar voor zijn jarenlange 
inzet voor Accell Group. Onder leiding van René is Accell Group uitgegroeid tot een toonaangevende 
multinational van 3.000 medewerkers en met een omzet van een miljard euro. Ons bedrijf is klaar  voor 
de volgende fase in haar ontwikkeling.”  
 
Door de tijdige aankondiging is de Raad van Commissarissen in staat om in alle zorgvuldigheid een 
opvolger voor René Takens te zoeken. Dit proces wordt gestart. Hielke Sybesma (CFO) zal tezamen  
met de overige leden van de Raad van Bestuur (RvB) de leiding  van de  implementatie van de strategie 
op zich nemen, totdat de nieuwe CEO start. René Takens blijft nog tot de AVA betrokken in de RvB van 
Accell Group en daarna nog als adviseur, wat bijdraagt aan een soepele overgang. 
 
Accell Group handhaaft de verwachting omtrent omzet en resultaat over het hele jaar 2016 zoals 
opgenomen in het persbericht van 15 november 2016. De jaarcijfers zullen, zoals gepland, worden 
gepubliceerd op 10 maart 2017.  
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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 markt leidende 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 3.000 mensen in achttien landen voor Accell Group en haar 
dochterondernemingen. Accell Group heeft productievestigingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, 
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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 2015 realiseerde Accell Group een winstgevende omzet van € 
986 miljoen. 

 
 
Voor nadere informatie: 
Accell Group N.V. 
Hielke Sybesma, lid Raad van Bestuur (CFO)   tel: (+31) (0)513-638702 

Website: www.accell-group.com  
 
 
 

 


