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PERSBERICHT  

 

Dividend boekjaar 2013 Accell Group 

Heerenveen, 19 mei 2014 – Accell Group N.V. (“Accell Group”) maakt vandaag de 

omwisselverhouding van het stockdividend over het boekjaar 2013 bekend. Onder verwijzing 

naar de publicatie van 28 april 2014, zoals verschenen op www.securitiesinfo.com en gemeld 

op www.accell-group.com, waarin de aandeelhouders de keuze werd geboden het hun 

toekomende dividend over het boekjaar 2013 geheel in contanten, dan wel in aandelen ten laste 

van de agioreserve te verkrijgen, is het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw 

gewoon aandeel Accell Group van nominaal € 0,01 vastgesteld op 24,75. 

De omwisselverhouding is gebaseerd op de gewogen gemiddelde beurskoers van het aandeel Accell 

Group gedurende de periode van 2 mei tot en met 16 mei 2014. De waarde van het dividend in 

aandelen vertegenwoordigt een meerwaarde van bijna 3% ten opzichte van de waarde van het daarmee 

corresponderende contante dividend van € 0,55 per gewoon aandeel van nominaal € 0,01. 

 

Accell Group maakt tevens bekend dat 46% van de aandeelhouders van het totaal uitstaande gewone 

aandelenkapitaal hebben gekozen voor stockdividend. Gebaseerd op de omwisselverhouding zal na 

levering van gewone aandelen uit hoofde van verwisseling van dividendrechten het totaal aantal 

uitstaande gewone aandelen met 454.596 stuks toenemen tot 24.864.956. 

Betaling van het dividend in contanten en levering van gewone aandelen uit hoofde van verwisseling 

van dividendrechten zal vanaf 22 mei 2014 plaatsvinden. 

 
/ / / / / / / 

 

 

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, 

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 NYSE Euronext te Amsterdam en zijn opgenomen in de 

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

€ 849,0 miljoen. 

 

https://www.securitiesinfo.com/
http://www.accell-group.com/


   

2 

 

Voor nadere informatie: 

Accell Group N.V. 

René Takens, voorzitter 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  
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