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PERSBERICHT  
 

Aandeelhouders Accell Group keuren AVA-
agendapunten goed 
  

EDE, 24 APRIL 2019 – In de vandaag gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
(“AVA”) van Accell Group zijn alle agendapunten goedgekeurd.  
 
Strategische progressie sinds 1 januari 2019  
In de afgelopen periode is goede progressie geboekt met de implementatie van de strategie. Door het 
vorig jaar vernieuwde managementteam wordt op volle kracht gewerkt aan de transitie naar een meer 
centraal gestuurde, data-gedreven organisatie en omnichannel distributiemodel. Dit stelt ons in staat 
om met onze aangescherpte merkenbeleid de consument op alle relevante aspecten de meest 
aantrekkelijke klantpropositie te bieden.  
 
Innovatiestrategie erkend en beloond 
Onderdeel van de strategie is dat we continu vernieuwend zijn en consumenten blijven verrassen. 
Innovaties zijn daarvoor heel belangrijk voor de aantrekkelijkheid van onze collecties en als aanjager van 
groei. Dat we daar goed in zijn geslaagd wordt onder meer bevestigd door de verschillende nationale en 
internationale awards die we in de afgelopen maanden met onze nieuwe fietscollecties hebben 
gewonnen, waaronder de nieuwe Sparta M8b die in Nederland werd verkozen tot ‘e-bike van het jaar 
2019’ en ook als beste ‘e-bike voor sportief woon-werkverkeer’ werd aangemerkt in de AD Fietstest. 
Daarnaast werd de Batavus Fonk E-go uitgeroepen tot beste elektrische stadsfiets. Recent werd bij 
Telegraaf Nationale Fietstest de SpartaF8ltd 500 WH met voorwielmotor aangemerkt als de beste e-bike 
en de Batavus Fonk E-go met voorwielmotor als de beste koop. Onze KOGA Pace B10 won de 
prestigieuze iF Design Award in de categorie Sports, Outdoor & Bicycle. 
 
Ook in het buitenland werpt de innovatiestrategie zijn vruchten af. De nieuwe e-MTB Haibike Fly-on 
wordt in de vakpers alom geroemd om zijn stoerheid en kracht. Zo ook de ultralichte eZesty van ons 
Franse merk Lapierre die met een Fazua motor en een batterij als één uitneembare unit een nieuwe 
dimensie geeft aan de e-MTB categorie.   
 
Dividend 2018 
Na vaststelling van de jaarrekening heeft de AVA het voorstel goedgekeurd om een dividend van € 0,50 
per gewoon uitstaand aandeel uit te keren over het boekjaar 2018 (2017: € 0,50), naar keuze te 
ontvangen in contanten of aandelen. De pay-out ratio komt daarmee uit op 65% van de winst per 
aandeel en 83% van de winst per aandeel exclusief eenmalige posten. Op basis van de slotkoers van 
2018 (€ 18,84) bedraagt het dividend-rendement 2,7%. 
 
Het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw aandeel zal op 15 mei 2019 worden bepaald 
aan de hand van de gemiddelde beurskoers gedurende de periode van 30 april 2019 tot en met 14 mei 
2019 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 26 april 2019 ex dividend. Betaalbaarstelling van het dividend zal 
plaatsvinden vanaf 17 mei 2019. In de toekomst zal Accell Group haar jaarverslag uitsluitend in het 
Engels publiceren. 
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Samenstelling Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur 
De AVA heeft ingestemd met de benoeming van Rob ter Haar als Lid van de Raad van Commissarissen 
voor een eerste termijn van vier jaar en de herbenoeming van Peter Ernsting voor een derde termijn 
van twee jaar.  

De heer Ter Haar beschikt over ruime ervaring als toezichthouder bij ondernemingen in en buiten 
Nederland. Hij was lid van de raad van commissarissen bij onder meer FrieslandCampina, Univar, 
Maxeda, Serwer en voorzitter van de raad van commissarissen bij Unibail-Rodamco, Parcom, Mediq en 
VvAA. Eerder was hij CEO van Hagemeyer en van De Boer Unigro. Hij begon zijn carrière bij Procter & 
Gamble in marketing en groeide door naar algemeen manager bij Mölnlycke en Sara Lee/D.E. Op dit 
moment vervult hij nog een toezichthoudende of adviserende rol bij enkele niet-beursgenoteerde 
ondernemingen en stichtingen.  

Met de benoeming van Rob ter Haar is de Raad van Commissarissen versterkt en tijdelijk uitgebreid naar 
vijf leden. De heer Ter Haar neemt de rol van Voorzitter van de Raad van Commissarissen na afloop van 
de AVA over van Ab Pasman, die zoals eerder gemeld aan het eind van dit jaar zal terugtreden uit de 
Raad van Commissarissen.  

Tevens is Jeroen Both herbenoemd als Chief Supply Chain Officer (CSCO) en lid van de Raad van Bestuur 
voor een periode van vier jaar. De overeenkomst van opdracht die was ingegaan op 1 april 2015 
is daarmee verlengd tot 1 mei 2023. Met deze herbenoeming bestaat de Raad van Bestuur van 
Accell Group uit 3 leden: Ton Anbeek (CEO), Ruben Baldew (CFO) en Jeroen Both (CSCO). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OVER ACCELL GROUP 
Accell Group richt zich op de midden- en hogere segmenten van de markt voor fietsen, fietsonderdelen 
en -accessoires. We zijn de Europees marktleider in elektrische fietsen en de Europese nummer twee in 
fietsonderdelen- en accessoires. Onze fietsen en aanverwante producten vinden hun weg naar dealers 
en consumenten in meer dan tachtig landen wereldwijd. Bekende fietsmerken van Accell Group zijn 
Babboe, Batavus, Diamondback, Haibike, Ghost, Koga, Lapierre, Raleigh, Sparta en Winora. XLC is het 
merk voor fietsonderdelen- en accessoires. Verspreid over achttien landen werken circa 3.000 mensen 
bij Accell Group. In 2018 verkochten we circa 1,1 miljoen fietsen bij een omzet van meer dan  € 1 miljard. 
www.accell-group.com 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 
Voor meer informatie: Ton Anbeek – CEO / Ruben Baldew – CFO, tel: (+31) (0)513-638702 

AGENDA 

Notering ex dividend 26 april 2019 

Registratiedatum dividendgerechtigden 29 april 2019 

Betaalbaarstelling dividend 17 mei 2019 

Publicatie halfjaarcijfers 2019 19 juli 2019 

Dit is een openbare aankondiging van Accell Group N.V. ingevolge artikel 17, lid 1 van de Verordening 
Marktmisbruik (596/2014/EU). 

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

