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PERSBERICHT 
 

Accell Group verkoopt Hercules aan ZEG  
 
Heerenveen, 31 januari 2014 – Accell Group N.V. (“Accell Group”) maakt bekend 
overeenstemming te hebben bereikt over de verkoop van haar Duitse Hercules-activiteiten aan 
Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG (“ZEG”), Duitsland. Met de verkoop van Hercules verbetert 
Accell Group de onderscheidende marktpositionering van haar merkenportfolio in Duitsland en 
optimaliseert Accell Group de beschikbare middelen voor investeringen in haar andere Duitse 
merken. Hercules realiseerde  in 2013 een omzet van ongeveer € 31 miljoen en een beperkt, positief 
bedrijfsresultaat. 
 
Hercules is opgericht in 1886. Accell Group nam in 1995 het traditionele fietsenmerk over. Na enkele 
jaren van organisatieaanpassingen, een verhuizing naar Schweinfurt en een herpositionering van het 
merk, realiseerde Hercules de afgelopen jaren opnieuw omzetgroei mede als gevolg van de groeiende 
populariteit van e-bikes in Duitsland. Doordat de andere Accell Group merken in het afgelopen 
decennium een gezonde groei realiseerden, werd de strategische positionering van de verschillende 
merken minder onderscheidend. Tegelijkertijd realiseerde Hercules onvoldoende groei in het voor haar 
belangrijkste dealer distributiekanaal van ZEG. ZEG is van oudsher als grote klant sterk verbonden met 
het merk Hercules. Na een strategische heroriëntatie in 2013 besloot Accell Group een eventuele verkoop 
van Hercules te verkennen en voerde gedurende het jaar daartoe onderhandelingen met ZEG. 
 
De nu tussen Accell Group en ZEG bereikte overeenstemming heeft betrekking op de overdracht van het 
Hercules merk, vastgoed in Neuhof en het volledige werkkapitaal van de Hercules activiteiten aan ZEG. 
Met de verkoop van Hercules is een bedrag gemoeid van ongeveer € 20 miljoen wat zal resulteren in een 
boekwinst van circa € 3 miljoen voor Accell Group. De desinvestering is onder voorbehoud van 
goedkeuring van de Duitse mededingingsautoriteiten, die eind februari wordt verwacht. 
 
René Takens, CEO van Accell Group: “De verkoop van het Hercules merk stelt ons in staat de focus op 
onze Duitse merkenportfolio, bestaande uit Winora, Ghost en Haibike, te vergroten en verder te 
investeren in het onderscheidende vermogen van onze Duitse merken. De verkoop van een van onze 
traditionele merken, een merk dat al bijna 20 jaar onderdeel uitmaakt van onze portfolio, was geen 
gemakkelijke beslissing, maar ik geloof dat juist in deze tijd het maken van strategische keuzes van groot 
belang is en bijdraagt aan een gezonde organisatie die klaar is voor de toekomst. Wij zien Duitsland als 
een belangrijke markt voor fietsen in het hogere segment met veel groeimogelijkheden voor onze groep 
als geheel. Het is ook een zeer competitieve markt, die vraagt om een sterke focus op marktpositionering 
– of merk en distributie – evenals verdere investeringen in onderscheidend potentieel en innovatie. De 
aankondiging zoals we die vandaag hebben gedaan zal daaraan bijdragen.” 
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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), Hercules (Dui), Winora (Dui), Raleigh en Diamondback (VK, VS, Canada), 
Lapierre (Fr), Tunturi (Fin), Atala (IT), Redline (VS), XLC (internationaal). 
  
Wereldwijd werken er circa 2.750 mensen in achttien landen voor Accell Group en haar 
dochterondernemingen. Accell Group heeft productievestigingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, 
Hongarije en Turkije. 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 
Small Cap Index (AScX). In 2012 realiseerde Accell Group een winstgevende omzet van € 772,5 miljoen. 
 
 
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  


