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ACCELL GROUP PAST ORGANISATIE NOORD-AMERIKA VERDER AAN 

HEERENVEEN, 16 NOVEMBER 2017 – Accell Group N.V. maakt bekend dat het haar Noord-Amerikaanse 

organisatie verder aanpast aan de gewijzigde marktomstandigheden. Naast een over het algemeen 

lastige markt voor fietsen staan de verkopen via de traditionele  distributiekanalen (vakhandel en 

MultiSport) al langere tijd onder druk in Noord-Amerika.  Zo is recentelijk ook onverwacht het contract 

met een grote MultiSport keten beëindigd.   

Daartegenover staat dat de online verkopen (via de eigen webshops en via online winkels van derden) en 

de verkopen van e-bikes snel groeien. De hieraan gekoppelde samenwerking met  Beeline voor levering 

aan huis, rij-klaar maken en service loopt eveneens goed. Deze positieve ontwikkelingen zijn echter nog 

onvoldoende om de over het algemeen lagere verkopen en met name die via de MultiSport ketens te 

compenseren.  Vandaar dat de Amerikaanse organisatie verder wordt aangepast. Het topmanagement is  

vervangen en de activiteiten in Noord-Amerika worden volledig geïntegreerd. De aanwezige voorraden 

bestemd voor met name de MultiSport ketens worden zo snel mogelijk afgebouwd. 

Ton Anbeek, Voorzitter Raad van Bestuur: “Het afgelopen jaar is hard en gericht gewerkt aan de executie 

van onze nieuwe strategie in Noord Amerika en Europa. We verwachten de komende jaren een duidelijke 

trendbreuk in de groepsprestaties te kunnen laten zien. Dat geldt zowel voor omzet, resultaat als 

werkkapitaal. In Noord-Amerika zien we goede kansen voor omnichannel, terwijl de ontwikkeling van het 

e-bike segment een paar jaar achter loopt bij het e-bike segment in Europa. Daarmee biedt Noord-

Amerika ons een duidelijke potentie voor toekomstige groei.”

VOORUITZICHTEN 

Zoals eerder aangegeven zal de groepsomzet in de tweede helft van het jaar naar verwachting hoger zijn 

dan in de tweede helft van 2016. Het onderliggend operationeel resultaat voor 2017 wordt echter 

negatief beïnvloed door de sterke terugval  van de verkopen in Noord-Amerika. De reorganisatie van de 

Amerikaanse organisatie en de afbouw van de voorraden zullen een effect hebben van circa EUR 5 

miljoen. Als gevolg hiervan zal het onderliggend operationeel resultaat op jaarbasis lager uitkomen dan 

in 2016. Het bedrijfsresultaat (voor rente en belastingen) over 2017 zal bovendien worden beïnvloed 

door hogere kosten in de tweede helft van het jaar voor de implementatie van de nieuwe groepsstrategie. 

Naar verwachting zal de afbouw van de voorraden in Noord-Amerika per einde jaar nog niet geheel zijn 

voltooid, wat een negatief effect zal hebben op het werkkapitaal per jaareinde. 

*** EINDE *** 

Dit is een openbare aankondiging van Accell Group N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese 

Marktmisbruik Verordening (596/2014). Deze openbare aankondiging bevat geen bod, of een uitnodiging tot 

het doen van een bod, voor het kopen of aanbieden van effecten in Accell Group N.V. 



 

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 2016 werden circa 1,5 miljoen fietsen verkocht en werd een 

omzet gerealiseerd van meer dan € 1 miljard. www.accell-group.com 
 

Niet voor publicatie 
 

CONTACT 

Ton Anbeek, CEO tel: (+31) (0)513-638701 

Hielke Sybesma, CFO tel: (+31) (0)513-638702 

 

AGENDA 

9 maart 2018 Publicatie jaarcijfers 2017 

 

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

