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Aandeelhouders Accell Group keuren dividendvoorstel goed 
  

EDE, 25 APRIL 2017 - In de vandaag gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 
Accell Group is het voorstel goedgekeurd om een dividend van € 0,72 per gewoon uitstaand aandeel uit te 
keren over het boekjaar 2016 (2015: € 0,72), naar keuze te ontvangen in contanten of aandelen. De pay-out 
ratio komt daarmee uit op 57% en het dividendrendement op 3,3%, gebaseerd op de slotkoers van 2016        
(€ 21,91).  
 
Het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw aandeel zal op 16 mei 2017 worden bepaald aan de 
hand van de gemiddelde beurskoers gedurende de periode van 2 mei 2017 tot en met 15 mei 2017 en wel 
zodanig dat de waarde van het dividend in aandelen circa 2-4% meerwaarde zal vertegenwoordigen ten 
opzichte van de waarde van het daarmee corresponderende contante dividend. Het aandeel Accell Group 
noteert op 27 april 2017 ex dividend. Betaalbaarstelling van het dividend zal plaatsvinden vanaf 18 mei 2017. 
  
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft verder op aanbeveling van de ondernemingsraad en 
op voordracht van de Raad van Commissarissen ingestemd met de herbenoeming van Aad Kuiper als lid van 
de Raad van Commissarissen voor zijn tweede termijn van vier jaar.  
 
    / / / / / /  
 
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 Haibike (DE), 
Winora (DE), Batavus (NL), Sparta (NL), Koga (NL), Lapierre (FR), Ghost (DE), Raleigh en Diamondback (UK, 
US, CA), Tunturi (FI), Atala (IT), Redline (US), Loekie (NL) 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, 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 2016 werden circa 1,5 miljoen fietsen 
verkocht en werd een omzet gerealiseerd van meer dan € 1 miljard. www.accell-group.com 
 
Voor nadere informatie: 
Accell Group N.V. 
Hielke Sybesma (interim-CEO en CFO), tel: (+31) (0)513-638702 
Website: www.accell-group.com  
 
Financiële agenda 2017 

 Notering ex-dividend     27 april 2017 

 Registratiedatum dividendgerechtigden  28 april 2017 

 Betaalbaarstelling dividend   18 mei 2017 

 Publicatie halfjaarcijfers 2017   21 juli 2017 
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