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HEERENVEEN, 21 JANUARI 2019 – De Raad van Commissarissen (RvC) van Accell Group N.V. heeft
besloten tot een versterking van de RvC over te gaan en heeft een search geïnitieerd naar een nieuwe
voorzitter, die het veranderingsproces naar aanleiding van de nieuwe strategie nauwlettend zal
begeleiden. De huidige voorzitter Ab Pasman zal nog voor een jaar als lid aanblijven. Zodra de search tot
concrete uitkomsten en conclusies heeft geleid zullen wij hierover nadere mededelingen doen. Wanneer
de nieuwe voorzitter is aangetreden zal de RvC grotendeels bestaan uit nieuwe leden.
*** EINDE ***
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 Nede rland, 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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TRANSPARANTIE RICHTLIJN
De lidstaat van herkomst van Accell Group N.V. voor de doeleinden van de Transparantierichtlijn van de
Europese Unie (Richtlijn 2004/109/EC, zoals aangevuld) is Nederland.
Dit is een openbare aankondiging van Accell Group N.V. ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese
Marktmisbruik Verordening (596/2014).
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