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ACCELL GROUP ROEPT BAVA BIJEEN 
 
HEERENVEEN, 14 SEPTEMBER 2018 – Accell Group N.V. (Accell Group) roept de aandeelhouders bijeen voor 
een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA)  op 26 oktober 2018.  
 
De BAVA wordt gehouden in verband met het op 19 juli 2018 aangekondigde voornemen van de Raad van 
Commissarissen om Ruben Baldew te benoemen als Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur per 
1 november 2018.  
 
De aandeelhoudersvergadering zal om 10.30 uur starten in het Experience Center De Fietser (Akulaan 2, Ede). 
De oproep is geplaatst op de corporate website van Accell Group (www.accell-group.com) onder “Corporate 
Governance / Algemene Vergadering van Aandeelhouders”. Hier bevindt zich ook de volledige agenda voor 
deze BAVA met de daarbij behorende toelichting en bij lagen.  
 
De vergaderinformatie voor aandeelhouders is eveneens tijdens kantooruren 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: +31 (0)20 344 2000 of corporate.broking@nl.abnamro.com 

 
    / / / / / / / 
 
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  
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