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PERSBERICHT 
 

Accell Group verkoopt SBS onderdelen & accessoires in de VS 
 
Heerenveen, 1 april 2016 - Accell Group N.V. (“Accell Group”) kondigt vandaag de verkoop van de 
onderdelen & accessoires activiteiten van Seattle Bike Supply (SBS O&A) aan Hawley-Lambert aan, een 
O&A bedrijf gevestigd in de Verenigde Staten en Canada. Met deze transactie wil Accell Group haar 
focus vergroten op het kernbedrijf in de Verenigde Staten, met eigen fietsmerken en verwante 
handelswaren. Accell Group is tevens met Hawley-Lambert overeengekomen dat ze de exclusieve 
distributierechten verkrijgen voor de Verenigde Staten en Canada voor Accell’s eigen accessoiresmerk 
XLC. 
 
René Takens, CEO Accell Group 
“Fietsen zijn de kern van onze strategie in de Verenigde Staten en we zijn meer dan ooit gecommitteerd 
om de aandacht te richten op de fietsmerken Raleigh, Redline, Diamondback en I-Zip. Hawley-Lambert 
heeft een bewezen reputatie van betrouwbare partner voor het grootste gedeelte van de vakhandel in de 
Verenigde Staten en Canada van onderdelen & accessoires. We zijn er van overtuigd dat Hawley-Lambert 
de juiste keus is om de SBS dealers te ondersteunen en ze zullen een uitstekende leverancier zijn voor de 
dealers die ons altijd ondersteund hebben.” 

Financieel 
De omzet van Accell Group O&A activiteiten in de Verenigde Staten zal in vergelijking met 2015 dalen met 
ongeveer € 15 miljoen. De transactie zal een positief effect hebben op EBIT en het werkkapitaal.  
 
 

/ / / / / / / 
 
 
Over Accell Group  
Accell Group richt zich internationaal op de midden- en hogere segmenten van de markt voor fietsen en 
fietsonderdelen en -accessoires. De onderneming heeft markt leidende 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 3.000 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 
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Smallcap-index (AScX). In 2015 realiseerde Accell Group een winstgevende omzet van € 986 miljoen. 

 
 
Dit is een vertaling van het Engelstalige persbericht, in het geval van inconsistentie is het 
Engelstalige bericht leidend 
 
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  
 


