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Aandeelhouders Accell Group keuren alle agendapunten goed 

tijdens AVA 
  

EDE, 25 APRIL 2018 – In de vandaag gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“AVA”) 

van Accell Group zijn alle agendapunten goedgekeurd. Belangrijke agendapunten waren onder meer de  

eerder aangescherpte strategie, de goedkeuring van het dividend over boekjaar 2017, de herbenoeming van 

Ab Pasman tot Voorzitter van de Raad van Commissarissen en de benoeming van Daniëlle Jansen Heijtmajer 

en Gert van de Weerdhof tot lid van de Raad van Commissarissen. 

 

Strategische progressie sinds 1 januari 2018  

In de afgelopen maanden zijn goede stappen gezet met de invulling van de aangescherpte strategie. De 

centrale organisatie en aansturing is versterkt met de opzet van een matrixstructuur en de aanstelling van 

een nieuwe Chief Commercial Officer in de persoon van Jeroen Hubert. Naast een nieuwe Chief Financial 

Officer, wordt momenteel het zoekproces afgerond naar een Managing Director voor de DACH landen, een 

Chief Digital Officer en een Chief Marketing Officer waarmee de centrale organisatie op sleutelposities 

volledig zal zijn ingevuld. Binnen supply chain is gestart met de voorbereidingen voor een meer gerichte inzet 

van de drie grote productievestigingen in Europa (“low cost production” in Turkije, e-bikes in Hongarije en 

een flexibele fabriek gericht op efficiënte productie van kleinere series in Nederland).  

 

In Noord-Amerika heeft Accell Group in maart haar minderheidsbelang in Beeline Bikes uitgebreid naar 100%. 

Beeline Bikes (www.beelinebikes.com) is een pionier op het gebied van mobiele service die de fietsvakhandel 

in Noord-Amerika met haar technologieplatform en franchisemodel een pasklare oplossing biedt voor 

verkoop, service en dataverzameling.  

 

Na bevestiging door de kortgedingrechter werd in Nederland het contract met IBG in april beëindigd. Deze 

stap draagt bij aan een eerlijke prijsstelling tussen de verschillende verkoopkanalen en helpt Accell Group 

om de vertrouwensrelatie met de vakhandel in Nederland te herstellen.  

 

Recentelijk heeft Accell Group via haar deelneming Velosophy (o.a. Babboe) een indirect belang genomen 

van 40% in Carver Technology. Dit bedrijf ontwikkelt de nieuwe Carver, een driewielig e-voertuig dat zich 

kenmerkt door een innovatief kantelmechanisme en het gat vult tussen de e-bike en de e-auto. Beide 

deelnemingen passen binnen de innovatiestrategie van de groep gericht op “urban mobility solutions” 

 

Dividend 2017 

De AVA heeft het voorstel goedgekeurd om een dividend van € 0,50 per gewoon uitstaand aandeel uit te 

keren over het boekjaar 2017 (2016: € 0,72), naar keuze te ontvangen in contanten of aandelen.  

De pay-out ratio komt op basis van de voor incidentele lasten gecorrigeerde winst per aandeel uit op 50%. 

Op basis van de slotkoers van 2017 (€ 23,43) bedraagt het dividendrendement 2,1%. 

http://www.beelinebikes.com/


   

 

2 

 

Het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw aandeel zal op 16 mei 2018 worden bepaald aan de 

hand van de gemiddelde beurskoers gedurende de periode van 2 mei 2018 tot en met 15 mei 2018 en wel 

zodanig dat de waarde van het dividend in aandelen circa 2-4% meerwaarde zal vertegenwoordigen ten 

opzichte van de waarde van het daarmee corresponderende contante dividend. Het aandeel Accell Group 

noteert op 27 april 2018 ex dividend. Betaalbaarstelling van het dividend zal plaatsvinden vanaf 18 mei 2018. 

 

Samenstelling Raad van Commissarissen 

De AVA heeft ingestemd met de herbenoeming van Ab Pasman tot Voorzitter van de Raad van 

Commissarissen voor een derde termijn van twee jaar en met de benoeming van Daniëlle Jansen Heijtmajer 

en Gert van de Weerdhof tot lid van de Raad van Commissarissen, beiden voor een eerste termijn van vier 

jaar.  

 

Daniëlle Jansen Heijtmajer is de opvolger van Jan van den Belt, die gezien het verstrijken van de maximale 

zittingsperiode van drie maal vier jaar, niet meer voor herbenoeming in aanmerking kwam. Daniëlle Jansen 

Heijtmajer is sinds 2014 werkzaam bij Friesland Campina, momenteel in de functie van Global Process 

Director Finance, Shared Services, ERM & Internal Control. Daarvoor werkte zij gedurende 23 jaar in diverse 

Finance functies bij Shell, waaronder als Vice President Group Pensions, in onder meer Groot Brittannië en 

de Verenigde Staten. Ze studeerde economie in Amsterdam en begon haar loopbaan bij KPMG. Naast haar 

commissariaat bij Accell Group is zij Lid van de Raad van Commissarissen van Aegon Nederland  en Lid van 

de Raad van Toezicht van de Regionale Publieke Omroep.  

 

Gert van de Weerdhof is de opvolger van Aad Kuiper, die per 19 oktober 2017 is teruggetreden als lid van de 

Raad van Commissarissen. Gert van de Weerdhof was gedurende de periode 2013-2016 CEO van RFS Holland 

Holding / Wehkamp B.V. en heeft tussen 1992 en 2013 diverse management-, marketing & salesfuncties 

bekleed bij Esprit B.V., Pearle Europe B.V., PepsiCo International en Procter & Gamble Benelux N.V. Sinds 

2017 is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ctac N.V. en lid van de Raad van Commissarissen 

van Sligro N.V. Daarnaast is hij sinds 2016 lid van de Raad van Commissarissen van Wereldhave N.V.  

 

Met de nieuwe benoemingen is de Raad van Commissarissen compleet en bestaat deze nu weer uit vier 

leden; Ab Pasman (Voorzitter), Peter Ernsting,  Daniëlle Jansen Heijtmajer en Gert van de Weerdhof. 

 

Wijzigingen Raad van Bestuur 

Zoals eerder aangekondigd is Hielke Sybesma na afloop van de AVA afgetreden als CFO en bestuurder van 

Accell Group N.V. Hij zal de onderneming per 1 mei 2018 verlaten. De functie van interim-CFO zal worden 

vervuld door Erik van den Heuvel (momenteel werkzaam als Group Finance Director). 

 

Daarnaast is Jeroen Snijders Blok conform de eerdere aankondiging per 25 april teruggetreden uit de Raad 

van Bestuur.  

 

De Raad van Bestuur bestaat daarmee op dit moment uit twee leden: Ton Anbeek (CEO) en Jeroen Both 

(CSCO). De nieuwe CFO, waarvoor het zoekproces loopt, zal ook deel uit gaan maken van de Raad van 

Bestuur.  
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*** EINDE *** 

 

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 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 2017 werden circa 1,3 miljoen fietsen 

verkocht en werd een omzet gerealiseerd van meer dan € 1 miljard. www.accell-group.com  

 

Niet voor publicatie 

 

CONTACT 

Ton Anbeek (CEO)    tel: (+31) (0)513-638702 

 

AGENDA  

Notering ex dividend 27 april 2018 

Registratiedatum dividendgerechtigden 30 april 2018 

Betaalbaarstelling dividend 18 mei 2018 

Publicatie halfjaarcijfers 2018 20 juli 2018 

 

LIDSTAAT VAN HERKOMST 

De lidstaat van herkomst van Accell Group N.V. voor de doeleinden van de Transparantierichtlijn van de 

Europese Unie (Richtlijn 2004/109/EC, zoals aangevuld) is Nederland. 

Dit is een openbare aankondiging van Accell Group N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese 

Marktmisbruik Verordening (596/2014). Deze openbare aankondiging bevat geen bod, of een uitnodiging tot 

het doen van een bod, voor het kopen of aanbieden van effecten in Accell Group N.V. 

 

 


