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Accell Group publiceert Jaarverslag 2012 en Oproeping AVA 

 

 

Heerenveen, 14 maart 2013 – Accell Group N.V. (“Accell Group”) heeft vandaag op haar website 

www.accell-group.com de digitale versie van het Jaarverslag 2012 inclusief de Jaarrekening 2012 

gepubliceerd. 

 

Tevens is de Oproeping voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (25 april 2013 om 

14:30 uur ten kantore van Batavus B.V.) gepubliceerd op www.accell-group.com onder het hoofdstuk 

‘Corporate Governance / Algemene Vergadering van Aandeelhouders’. Hier bevinden zich ook de 

volledige agenda voor de aandeelhoudersvergadering 2013 met daarbij behorende toelichting en de 

overige verplicht gestelde gegevens / documenten. 

 

De vergaderinformatie is voor aandeelhouders tijdens kantooruren eveneens kosteloos beschikbaar:  

 

 Op het kantooradres van Accell Group (Industrieweg 4, Heerenveen); 

 Door aanvraag bij de vennootschap: 0031 (0)513 638 703 of info@accell-group.com; 

 Via ABN AMRO Bank N.V.: 0031 (0)20 344 2000 of corporate.broking@nl.abnamro.com 

 

De gedrukte versie van het Jaarverslag 2012 inclusief de Jaarrekening 2012 zal vanaf begin april 2013 

beschikbaar zijn. 
 

 

/ / / / / / / 

 

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 in fietsen. 

Kwaliteit, innovatie en herkenbare toegevoegde waarde zijn sleutelbegrippen in de marktbenadering. Het 

verantwoord produceren van duurzame producten en daarmee actief inspelen op maatschappelijke en 

demografische ontwikkelingen op het gebied van milieu en gezondheid is een integraal onderdeel van de 

strategie. 

 

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. De bekendste 

merken van Accell Group zijn Atala, Batavus, Diamondback, Ghost, Haibike, Hercules, Koga, Lapierre, 

Loekie, Raleigh, Redline, Sparta, Tunturi, Winora en XLC. 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.  

 

Accell Group heeft productievestigingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Turkije en 

Canada. De omzet bedroeg in 2012 € 772,5 miljoen en de nettowinst € 23,2 miljoen. Van de omzet werd 

circa 27% gerealiseerd in Nederland en 25% in Duitsland. Andere Europese landen, waaronder Frankrijk, 
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België, Denemarken, Finland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Zweden, Zwitserland en de UK namen 30% voor 

hun rekening. Noord-Amerika was goed voor 14% van de omzet. Overige landen realiseerden 4% van de 

omzet. 

 

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). 

 

 

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 


