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PERSBERICHT 
 

ACCELL GROUP PUBLICEERT JAARVERSLAG 2018 EN OPROEPING AVA 

HEERENVEEN, 12 MAART 2019 – Zoals op 8 maart jl. aangekondigd heeft Accell Group N.V. (“Accell Group”) 

vandaag de website met haar jaarverslag 2018 gepubliceerd. Deze website is te bekijken via een link op de 

homepage (www.accell-group.com). Een pdf-versie van het jaarverslag is eveneens te downloaden.  

De Oproeping voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA; 24 april 2019 om 14:30 uur 

in het Experience Center De Fietser, Akulaan 2 te Ede) is eveneens vandaag  gepubliceerd op www.accell-

group.com onder “Corporate Governance / Algemene Vergadering van Aandeelhouders”. Hier worden ook de 

volledige agenda voor de AVA 2019 met daarbij behorende toelichting en de overige verplicht gestelde gegevens 

/ documenten gepubliceerd waaronder de voorgenomen voordracht voor benoeming van een nieuw lid tevens 

beoogd voorzitter van de Raad van Commissarissen van Accell Group. 

Vanaf moment van publicatie is de vergaderinformatie voor aandeelhouders tijdens kantooruren eveneens 

kosteloos beschikbaar:  

Op het kantooradres van Accell Group (Industrieweg 4 te Heerenveen);  

Door aanvraag bij de vennootschap: +31 (0)513 638 703 of info@accell-group.com;  

Via ABN AMRO Bank N.V.: +31 (0)20 344 2000 of corporate.broking@nl.abnamro.com. 

 

*** EINDE *** 

OVER ACCELL GROUP 
Accell Group richt zich op de  midden- en hogere segmenten van de markt voor fietsen en fietsonderdelen en -
accessoires. We zijn de Europese marktleider in elektrische fietsen en de Europese nummer twee in 
fietsonderdelen- en accessoires. Bekende fietsmerken die we in portefeuille hebben zijn onder meer Babboe, 
Batavus, Diamondback, Haibike, Ghost, Koga, Lapierre, Raleigh, Sparta en Winora. XLC is ons merk voor 
fietsonderdelen- en accessoires. Verspreid over achttien landen werken bij ons circa 3.000 mensen op gebieden 
als ontwikkeling en design, logistiek en assemblage en marketing en verkoop. Onze fietsen en aanverwante 
producten vinden hun weg naar dealers en consumenten in meer dan tachtig landen wereldwijd. In 2018 
verkochten we circa 1,1 miljoen fietsen bij een omzet van meer dan € 1 miljard. Ons hoofdkantoor is gevestigd 
in Heerenveen. Aandelen Accell Group worden verhandeld op de officiële markt van Euronext Amsterdam en 
zijn opgenomen in de Amsterdam Smallcap-index (AScX). www.accell-group.com  
 
CONTACT 
Ton Anbeek, (CEO)    tel: (+31) (0)513-638702 
Ruben Baldew (CFO)    tel: (+31) (0)513-638702 

AGENDA 

24 april 2019  Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

19 juli 2019  Publicatie halfjaarcijfers 2019 

 
Dit is een openbare aankondiging van Accell Group N.V. ingevolge artikel 17, lid 1 van de Verordening Marktmisbruik ( 

596/2014/EU).   
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