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 Goed derde kwartaal Accell Group  
 
Heerenveen, 17 november 2015 – In het derde kwartaal is de omzet van Accell Group in vrijwel alle 
landen verder gestegen en is het resultaat toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 
Deze positieve ontwikkelingen worden met name gedreven door de goede verkopen van de Duitse en 
Franse merken. Voor het tweede halfjaar 2015 verwacht Accell Group een autonome groei van de 
omzet en een toename van de nettowinst  ten opzichte van de tweede helft van 2014.  
 
René Takens, CEO van Accell Group: “De positieve trends in het eerste halfjaar zetten zich door in het 
derde kwartaal en ook in de maand oktober. Mede door het groeiende aandeel verkochte elektrische 
fietsen en duurdere sportieve fietsen zijn onze omzet en winst gestegen. In veel Europese landen is de 
markt voor elektrische fietsen in beweging en zien we de verkopen groeien. Daarbij is met name in de 
Alpenlanden sprake van een sterke groei van de verkopen van performance E-mountainbikes; een relatief 
nieuwe en speciale categorie elektrische fietsen. Accell Group is trendsetter en marktleider in deze 
categorie elektrische fietsen met de merken Haibike, Lapierre en Ghost. Voor heel 2015 verwachten we 
op basis van al deze ontwikkelingen een groei van omzet en winst.”   
 
In het derde kwartaal is de omzet van zowel fietsen als fietsonderdelen en -accessoires gestegen ten 
opzichte van de vergelijkbare periode in 2014. In vrijwel alle landen in Europa is sprake van een stijging 
van de omzet van elektrische fietsen. Het effect op de omzet van de nieuwe positionering van het 
fietsmerk Raleigh in de Verenigde Staten is nog gering, maar de eerste reacties hierop zijn positief. De 
markt voor elektrische fietsen in de Verenigde Staten komt in beweging, maar is nog klein. De 
omzetstijging bij fietsonderdelen en -accessoires komt vooral tot stand in Duitsland en Nederland. 
 
In de afgelopen maanden is sprake van een goede omzetmix met een toegevoegde waarde die op een 
hoger niveau ligt dan in de vergelijkbare periode in 2014. Het percentage van de operationele kosten 
ten opzichte van de omzet is in de afgelopen maanden gedaald.  
 
Bij de ontwikkeling van het werkkapitaal is het effect van de Amerikaanse dollarkoers groter dan 
normaal. Dit komt zowel door de omrekening van de voorraden en de debiteuren in dollarlanden als 
door de stijging  van de kostprijs van componenten die in dollars worden gekocht. Ook de eerder 
gerealiseerde acquisities van Comet (Spanje) en CSN (Denemarken) hebben bijgedragen aan de stijging 
van het werkkapitaal. Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag vanuit de markt en zo de 
autonome groei te faciliteren is het aantal duurdere fietsen op voorraad gestegen ten opzichte van de 
vergelijkbare periode in 2014. 
 
Met inachtneming van de normale effecten die verband houden met het verloop van de seizoensmatige 
verkopen, zijn er in de afgelopen maanden geen noemenswaardige wijzigingen opgetreden in de 
financiële structuur van Accell Group. Het seizoensmatige karakter van de activiteiten leidt er doorgaans 
toe dat de winst in het tweede halfjaar sterk lager is dan in het eerste halfjaar. 
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De middellange tot lange termijn vooruitzichten zijn positief. Er is een structureel goede vraag naar 
fietsen voor mobiliteit, gezondheid en actieve sport. Dit zal vooral de verkopen van elektrische fietsen 
en sportieve fietsen in het hogere segment blijven stimuleren. Op basis van de ontwikkelingen in de 
afgelopen maanden en de huidige marktvooruitzichten verwacht Accell Group, onvoorziene 
omstandigheden voorbehouden, voor het tweede halfjaar van 2015 een autonome groei van de omzet 
en een toename van de nettowinst ten opzichte van het tweede halfjaar 2014. 
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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 marktleidende 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 
Batavus (NL), Sparta (NL), Koga (NL), Loekie (NL), Ghost (DE), Haibike (DE), Winora (DE), Raleigh en 
Diamondback (UK, US, CA), Lapierre (FR), Tunturi (FI), Atala (IT), Redline (US) en XLC (internationaal).  
 
Wereldwijd werken er circa 2.800 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 2014 realiseerde Accell Group een winstgevende omzet 
van € 882 miljoen. 
 
Voor nadere informatie: 
Accell Group N.V. 
René Takens, voorzitter van de Raad van Bestuur (CEO)  tel: (+31) (0)513-638701 
Hielke Sybesma, lid Raad van Bestuur (CFO)   tel: (+31) (0)513-638702 

Website: www.accell-group.com  
 


