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PERSBERICHT 

 

Nieuwe opties Accell Group verhandelbaar 
 
Heerenveen, 11 juli 2014 – Accell Group N.V. maakt bekend dat per vandaag de 

handelsmogelijkheden in het aandeel Accell Group verder worden verruimd met de introductie 

van een nieuw type optie op het aandeel. Deze zogeheten Spotlight Opties, vandaag gelanceerd 

door Euronext Amsterdam voor zes in Amsterdam genoteerde ondernemingen, bieden beleggers 

een aanvullende beleggingsmogelijkheid in mid- & smallcaps. In maart van dit jaar trad Accell 

Group toe tot de Midkap-index (AMX) van Euronext Amsterdam.  

 

René Takens, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Accell Group: “We zijn vereerd en 

verheugd met de lancering door Euronext Amsterdam van een nieuwe optieklasse voor het aandeel 

Accell Group op de Amsterdamse beurs. De verwachting is dat deze Spotlight Opties, waarmee we 

letterlijk in de schijnwerpers komen te staan, positief zullen bijdragen aan de liquiditeit van het 

aandeel Accell Group. Wij juichen dit nieuwe initiatief van Euronext Amsterdam dan ook van harte 

toe.  

Het Spotlight Opties segment sluit goed aan op het innovatieve karakter van Accell Group als 

onderneming, waarbij we steeds weer opnieuw werken aan onderscheidende en innovatieve fiets- en 

fitnessproducten en diensten. Onlangs hebben we met diverse partijen een akkoord bereikt voor de 

vestiging van het grootste ‘fietsbelevingscentrum’ (Fiets Experience Centre) van Nederland in Ede, 

waar belangstellenden de nieuwste modellen en technische snufjes kunnen uitproberen. Mede op basis 

van deze innovatiefocus is Accell Group inmiddels uitgegroeid tot fietsmarktleider in Europa en een 

top5-speler in Noord-Amerika.”  

 

De Spotlight Opties hebben korte looptijden van 1, 2 en 3 maanden. Euronext Amsterdam richt zich, 

op basis van vraag vanuit de markt, in eerste instantie op de ontwikkeling van nieuwe optieklassen 

voor de Amsterdamse en Brusselse derivatenmarkt. Euronext krijgt daarbij ondersteuning door een 

unieke combinatie van liquiditeitsverschaffers en brokers. 

 

Het aandeel Accell Group is sinds 1998 genoteerd aan Euronext Amsterdam en maakt vanaf maart 

2014 deel uit van de Amsterdamse Midkap-index (AMX). De omzet van Accell Group is op basis van 

autonome groei en acquisities gestegen van € 149 miljoen in 1998 naar € 849 miljoen in 2013.   
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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), Winora (Dui), Raleigh en Diamondback (VK, VS, 

Canada), Lapierre (Fr), Tunturi (Fin), Atala (IT), Redline (VS), XLC (internationaal). 
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Wereldwijd werken er circa 2.900 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 Small Cap Index (AScX). Per 24 maart 2014 wordt het aandeel Accell Group opgenomen 

in de Amsterdam Midkap-index (AMX). In 2013 realiseerde Accell Group een winstgevende omzet 

van € 849,0 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  

 

 


