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Accell Group neemt minderheidsbelang in Derby Cycle 

 
Heerenveen, 20 april 2011 - Accell Group N.V. maakt bekend via haar volle 
dochteronderneming In2Cycling B.V., een belang te hebben genomen van 5,7% in de Duitse 
fietsengroep Derby Cycle AG. Accell Group is bekend met de activiteiten van Derby Cycle en 
ziet het belang als een vanuit financieel perspectief aantrekkelijke investering. 
 
Accell Group waardeert de sterke ontwikkeling van Derby Cycle en herkent de onderliggende 
positieve trends en succesvolle strategie van de onderneming. Derby Cycle is naar de beurs gegaan in 
februari van dit jaar ter ondersteuning van haar groei initiatieven. Door de notering van Derby Cycle 
op de Frankfurt Stock Exchange was Accell Group in staat om een minderheidsbelang te verkrijgen en 
daarmee te participeren in de toekomstige groei van Derby Cycle.     
 
De interesse van Accell Group kan worden gekarakteriseerd als een financiële belegging. Er zijn geen 
besprekingen tussen de ondernemingen over mogelijke verdere belangen. Accell Group financiert het 
5,7% belang vanuit bestaande kredietfaciliteiten. 
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Profiel Accell Group  
Accell Group richt zich internationaal op de midden- en hogere segmenten van de markt voor fietsen, 
fietsonderdelen & accessoires en fitnessapparatuur. De groep is in Europa marktleider op de 
fietsenmarkt. Kwaliteit, innovatie en herkenbare toegevoegde waarde zijn sleutelbegrippen in de 
marktbenadering. Naar de consument wordt dit vertaald met een breed en sterk merkenportfolio, een 
samenstelling van internationale topmerken en nationaal bekende merken, veelal met een lange 
traditie. Accell Group opereert dicht op de markt: de verkoop vindt, mede in verband met de hoge 
toegevoegde waarde en de vele innovaties, voornamelijk plaats via gespecialiseerde vakhandel.  
 
De bekendste merken van Accell Group zijn Batavus, Koga, Sparta, Winora, Hai Bike, Ghost, 
Lapierre, Atala, Redline, Tunturi en XLC. Accell Group heeft productievestigingen in Nederland, 
Duitsland, Frankrijk, Hongarije en Turkije. De aandelen Accell Group worden verhandeld op de 
officiële markt van NYSE Euronext te Amsterdam en zijn opgenomen in de Amsterdam Small Cap 
Index (AScX). 
 
De omzet bedroeg in 2010 € 577,2 miljoen (2009: € 572,6 miljoen) en de nettowinst € 36,4 miljoen 
(2008: € 32,7 miljoen). De omzet is als volgt verdeeld over de kernmarkten: Nederland (39% van de 
omzet), Duitsland (25%) en Frankrijk (9%). Andere Europese landen, waaronder België, Denemarken, 
Finland, Oostenrijk, Spanje en de UK nemen 19% voor hun rekening. De overige 8% van de omzet 
komt uit landen buiten Europa, waaronder de Verenigde Staten en Canada.  
 
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  
 


