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Goede start Accell Group in eerste maanden 2015 

 
Heerenveen, 23 april 2015 –  Accell Group maakt vandaag bekend dat omzet en resultaat  in de 
eerste maanden van 2015 zijn toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2014. De 
weersomstandigheden in Europa waren  gunstig voor de fietsverkopen.  De aansprekende en 
kenmerkend innovatieve collecties van Accell Group hebben er toe geleid dat de omzet meer steeg 
dan verwacht. Met name de vraag naar elektrische fietsen en sportieve fietsen in het hogere 
segment steeg sterk.  
 
René Takens, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Accell Group: “Het jaar 2015 is goed van start 
gegaan. De omzetten hebben een positieve ontwikkeling laten zien. De verkopen van elektrische 
fietsen in Nederland en Duitsland namen toe. Ook in landen waar de markt voor elektrische fietsen 
nog beperkt is, zoals Frankrijk, Groot-Brittannië en de Scandinavische landen, wint deze fiets aan 
populariteit. Daarnaast zien we een duidelijke stijging in de vraag naar onze sportieve fietsen en is de 
omzet van  onderdelen & accessoires, mede als gevolg van de recente acquisities van Comet in Spanje 
en CSN in Denemarken toegenomen. De gerealiseerde hogere omzetten hebben bijgedragen aan de 
stijging van het operationeel resultaat in de eerste maanden van 2015. We handhaven derhalve onze 
verwachting voor 2015 van een verdere stijging van omzet en resultaat, onvoorziene omstandigheden 
voorbehouden.” 
 
In de laatste maanden zijn valutakoersen behoorlijk in beweging, met name die van de US Dollar. Op 
seizoen basis is Accell Group tegen fluctuaties van de belangrijkste valutakoersen grotendeels 
ingedekt. Meer inkopen, door hogere verkopen, moeten wel tegen dagkoersen worden ingekocht. 
Vanwege de sterke fluctuatie van de dollar zijn dit seizoen daarom de adviesverkoopprijzen 
tussentijds verhoogd bij een aantal van de merken om zo de gestegen kosten deels door te 
berekenen. Het effect van de duurdere dollar op de resultaten wordt hierdoor beperkt. 
 
In het eerste kwartaal is de eerder aangekondigde overname van CSN, een distributeur van 
fietsonderdelen en - accessoires in Denemarken afgerond.  De onderneming heeft een omzet van 
circa € 13 miljoen op jaarbasis en wordt per 1 januari 2015 geconsolideerd.  De integratie van de 
bedrijven in Noord Amerika in Accell North America is inmiddels vrijwel gerealiseerd. 
 
Financiële positie 
Met inachtneming van de normale effecten die verband houden met het verloop van de 
seizoensmatige verkoop van fietsen, zijn er in de eerste maanden van 2015 geen significante 
wijzigingen opgetreden in de financiële positie van Accell Group. 
 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Accell Group N.V. wordt vandaag om 
14.30 uur gehouden ten kantore van Accell Group N.V. te Heerenveen. 
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Over Accell Group  
Accell Group richt zich internationaal op de midden- en hogere segmenten van de markt voor fietsen 
en onderdelen & -accessoires. 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 (DE), Haibike (DE), Winora (DE), Raleigh en 
Diamondback (UK, US, CA), Lapierre (FR), Tunturi (FI), Atala (IT), Redline (US) en XLC (internationaal). 
 
Wereldwijd werken er circa 2.800 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 2014 realiseerde Accell Group een winstgevende omzet van           
€ 882 miljoen.  
 
Voor nadere informatie: 
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  
 
Financiële agenda 2015 

 Algemene Vergadering van Aandeelhouders    23 april 2015 (vandaag) 

 Notering ex-dividend     27 april 2015 

 Registratiedatum dividendgerechtigden  28 april 2015 

 Betaalbaarstelling dividend      20  mei 2015 

 Publicatie halfjaarcijfers 2015      24  juli 2015 

 Publicatie trading update          17 november 2015 
 

 


