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PERSBERICHT 

 

Accell Group krijgt notering in Midkap-index 
 
Heerenveen, 4 maart 2014 – Accell Group N.V. maakt bekend dat het aandeel Accell Group 

N.V. wordt opgenomen in de Midkap-index (AMX) van Euronext Amsterdam per 24 maart 

2014. De AMX-index is samengesteld uit de 25 middelgrote beursgenoteerde bedrijven op 

Euronext Amsterdam. Het is voor het eerst dat Accell Group toetreedt tot de AMX-index sinds 

de beursgang van de onderneming in 1998. 

 

René Takens, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Accell Group: "We zien de opname in de 

Midkap-index als een ondersteuning voor onze groeistrategie. De Midkap-notering zal ons profiel 

naar beleggers verder vergroten. We verwachten een positief effect op de liquiditeit van het aandeel 

Accell Group, mede omdat het aandeel nu ook in het vizier komt van institutionele beleggers die alleen 

handelen in fondsen die in de AEX en/of AMX zijn opgenomen.  

 

Door actief in te spelen op duurzame trends als mobiliteitsoplossingen voor de korte afstand, meer 

bewegen en gezonder leven is Accell Group inmiddels uitgegroeid tot marktleider in Europa en een 

top5 speler in Noord-Amerika. Onze focus op innovatieve en onderscheidende fiets- en 

fitnessproducten en diensten is daarbij leidend en werpt ieder jaar haar vruchten af. Verheugd zijn wij 

daarom ook dat onlangs de Sparta ION RXS+ verkozen werd tot E-Bike van het Jaar 2014 tijdens de 

uitreiking van de RAI Fiets Awards.” 

 

De samenstelling van de Midkap-index wordt jaarlijks in maart door Euronext Amsterdam herzien op 

basis van de vrij verhandelbare marktkapitalisatie van de beursgenoteerde ondernemingen. Per eind 

februari 2014 bedroeg de totale marktkapitalisatie van Accell Group circa € 350 miljoen.  

 

Het aandeel Accell Group is sinds 1998 genoteerd aan Euronext Amsterdam en maakt vanaf 2008 deel 

uit van de Amsterdam Small Cap Index (AScX). De omzet van Accell Group is, op basis van 

autonome groei en acquisities, gestegen van € 149 miljoen in 1998 naar € 849 miljoen in 2013.   
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Profiel Accell Group  
Accell Group N.V. (“Accell Group”) richt zich internationaal op de midden- en hogere segmenten van 

de markt voor fietsen, fietsonderdelen & -accessoires en fitnessapparatuur. 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 (Dui), Haibike (Dui), Winora (Dui), Raleigh en Diamondback (VK, VS, 

Canada), Lapierre (Fr), Tunturi (Fin), Atala (IT), Redline (VS), XLC (internationaal). 

  

Wereldwijd werken er circa 2.900 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 Small Cap Index (AScX). Per 24 maart 2014 wordt het aandeel Accell Group opgenomen 

in de Amsterdam Midkap-index (AMX). In 2013 realiseerde Accell Group een winstgevende omzet 

van € 849,0 miljoen. 

 

 

Voor nadere informatie: 

Accell Group N.V. 

René Takens, voorzitter van de Raad van Bestuur (CEO) tel: (+31) (0)513-638701 

Hielke Sybesma, lid Raad van Bestuur (CFO)   tel: (+31) (0)513-638702 

Website: www.accell-group.com  

 

 


