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PERSBERICHT 

 

 Accell Group krijgt Blauwe Bord van VEB  
 

Heerenveen, 27 november 2009 – Accell Group N.V. maakt bekend dat René Takens (CEO) 
vandaag op de 31e Dag van de Belegger in de RAI te Amsterdam het Blauwe Bord in ontvangst 
heeft mogen nemen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Vereniging van 
Effectenbezitters (VEB) aan een persoon of organisatie die de meest aansprekende bijdrage aan 
de belangen van Nederlandse aandeelhouders heeft geleverd. 

René Takens, CEO van Accell Group: “De prijs is een groot compliment voor alle medewerkers van 
Accell Group. Het is een erkenning van onze succesvolle lange termijn strategie die ook voor de 
aandeelhouders over de afgelopen jaren goed heeft uitgepakt. De sterke groei die we hebben 
doorgemaakt en de mooie resultaten zijn hiervan het levend bewijs. De geleverde prestaties waren nooit 
mogelijk geweest zonder de tomeloze inzet van iedereen die bij ons werkzaam is.” 

De winnaar van het Blauwe Bord wordt elk jaar door de VEB gekozen en is vanochtend aan Accell 
Group uitgereikt door de Voorzitter van de Raad van Toezicht van de VEB, de heer Henri Ophof. 
Accell Group werd door de VEB ondermeer geroemd als voorbeeld van een beursgenoteerde 
onderneming die zich niet gek heeft laten maken door de kredietcrisis of andere externe 
omstandigheden. Ook werd er op gewezen dat Accell Group een heldere strategie heeft, al jaren doet 
waar het goed in is en dat alles met klinkende resultaten, waardoor het in de afgelopen tien jaar een 
meer dan uitstekende belegging geweest.  

Meer informatie over het Blauwe Bord is te vinden op de website van de VEB, www.veb.net. 
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Profiel Accell Group N.V. 
Accell Group is een internationale groep van ondernemingen die actief is in het ontwerp, de 
ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van innovatieve en kwalitatief hoogwaardige fietsen, 
fietsonderdelen en -accessoires en fitnessapparatuur. De merken van Accell Group hebben voor 
consumenten een herkenbare toegevoegde waarde, waarbij de lange traditie in hun respectievelijke 
markten vaak een belangrijke rol speelt. Met bekende merknamen als Batavus, Bremshey, Ghost, Hai, 
Hercules, Koga-Miyata, Lapierre, Loekie, Redline, Sparta, Staiger, Tunturi, Winora en XLC hebben de 
ondernemingen sterke posities in de midden- en hogere segmenten van de markt. De verkoop aan 
consumenten vindt voornamelijk plaats via de gespecialiseerde vakhandel.  
 
 
Accell Group heeft productievestigingen in Nederland, België, Duitsland, Finland, Frankrijk en 
Hongarije. De kernmarkten zijn Nederland (45% van de omzet), Duitsland (25%) en Frankrijk (9%). EU 
landen, waaronder België, Denemarken, Finland, Oostenrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk nemen 
14% voor hun rekening. De overige 7% van de omzet komt uit landen buiten de EU, waaronder 



 
Zwitserland, de Verenigde Staten en Canada.  
 
Accell Group is in Europa marktleider op de fietsenmarkt en bevindt zich in de top van de markt voor 
‘home use’ fitnessapparatuur. De omzet bedroeg in 2008 € 538,0 miljoen en de nettowinst € 28,6 
miljoen. De aandelen Accell Group worden verhandeld op NYSE Euronext in Amsterdam (ACCEL). 
 
Voor nadere informatie: 
Accell Group N.V. 
René Takens, voorzitter van de Raad van Bestuur (CEO) tel: (+31) 0513-638701 
Hielke Sybesma, lid Raad van Bestuur (CFO)   tel: (+31) 0513-638702 
Website: www.accell-group.com  
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