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TON ANBEEK BENOEMD ALS NIEUWE CEO ACCELL GROUP  
 
HEERENVEEN, 19 OKTOBER 2017 – Tijdens de vandaag gehouden Buitengewone Vergadering van 
Aandeelhouders (BAVA) van Accell Group N.V. heeft de Raad van Commissarissen de aandeelhouders formeel 
in kennis gesteld van het voornemen Ton Anbeek te benoemen als Chief Executive Officer (CEO) en Voorzitter 
van de Raad van Bestuur. Na afloop van de BAVA zal de Raad van Commissarissen Ton Anbeek als zodanig 
benoemen. 
 
De Raad van Bestuur van Accell Group zal vanaf 1 november 2017 bestaan uit vier leden: Ton Anbeek (CEO), 
Hielke Sybesma (CFO), Jeroen Snijders Blok (COO) en Jeroen Both (CSCO). De heer Anbeek zal in zijn rol als CEO 
verantwoordelijk zijn voor het implementeren van de door Accell Group aangekondigde strategie.  
 
Zoals reeds meegedeeld door Ab Pasman, Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Accell Group: “We 
zijn verheugd in Ton Anbeek de nieuwe CEO van Accell Group te hebben gevonden. Ton Anbeek heeft ruime 
ervaring op gebied van marketing, sales, retail en omnichannel e-commerce. Zijn ervaring, gecombineerd met 
zijn persoonlijke integriteit en leiderschapsstijl, maken hem zeer geschikt om Accell Group te leiden.” 
  
Ton Anbeek (1962) startte zijn loopbaan in 1987 bij Unilever waar hij tot 2006 diverse functies in marketing en 
verkoop heeft vervuld bij diverse werkmaatschappijen in Nederland en het buitenland. Hij was onder meer 
Global Marketing Director voor alle Unilever wasverzachtermerken en Algemeen Directeur Unilever Maghreb 
S.A. (Libië, Tunesië, Algerije, Marokko en Mauritanië). Begin 2007 trad hij in dienst bij Koninklijke Auping B.V. in 
Deventer als Algemeen Directeur. Begin 2010 is Ton Anbeek benoemd tot Directievoorzitter (CEO) van Beter 
Bed Holding N.V. 
 
Terugtreden lid Raad van Commissarissen 
Tevens is tijdens de BAVA aangekondigd dat de heer Aad Kuiper, lid van de Raad van Commissarissen, vanaf 
heden zal terugtreden. De heer Kuiper kan de toegenomen intensiteit van de werkzaamheden bij Accell Group 
niet langer combineren met zijn verantwoordelijkheden bij Hunter Douglas en legt derhalve per direct zijn taken 
als lid van de Raad van Commissarissen neer. De selectieprocedure voor een nieuw te benoemen lid van de Raad 
van Commissarissen zal worden opgestart. De Raad van Commissarissen zal tot de benoeming van een nieuw lid 
bestaan uit drie leden: de heer Ab Pasman (Voorzitter RvC), de heer Jan van den Belt (Vicevoorzitter RvC) en de 
heer Peter Ernsting (lid RvC).  
 
Dit is een openbare aankondiging van Accell Group N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de 
Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014).  
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OVER ACCELL GROUP 
Accell Group N.V. richt zich internationaal op de midden- en hogere segmenten van de markt voor fietsen en 
fietsonderdelen -en 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 Haibike (DE), 
Winora (DE), Batavus (NL), Sparta (NL), Koga (NL), Lapierre (FR), Ghost (DE), Raleigh en Diamondback (UK, US, 
CA), Tunturi (FI), Atala (IT), Redline (US), Loekie (NL) 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 Smallcap-index (AScX). In 2016 werden circa 1,5 miljoen fietsen verkocht 
en werd een omzet gerealiseerd van meer dan € 1 miljard. www.accell-group.com 
 
Niet voor publicatie 

CONTACT 
Ab Pasman (Voorzitter van de Raad van Commissarissen), tel: (+31) (0)513-638701 
 

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