This is a public announcement in accordance with Section 4 paragraph 3 of the Decree on Public Takeover
Bids (Besluit Openbare Biedingen Wft). This announcement does not constitute an offer, or any solicitation
of any offer, to buy or subscribe for any securities. This announcement is not for release, publication or
distribution, in whole or in part, in or into, directly or indirectly, the United States, Canada or Japan or in any
other jurisdiction in which such release, publication or distribution would be unlawful.

ACCELL GROUP WIJST HOGER BOD PON HOLDINGS AF
Almere, 2 mei - Pon Holdings maakt vandaag bekend dat, ondanks een verhoging van
de geïndiceerde biedprijs op alle uitstaande gewone aandelen van Accell Group
(“Accell”) naar EUR 33,72 per aandeel (een verbetering van EUR 1,00 per aandeel),
Accell heeft besloten dit nieuwe voorstel af te wijzen en de besprekingen plotseling af
te breken. Pon Holdings bevestigt intrekking van het voorstel aan Accell en het daarmee
verbonden voornemen een openbaar bod uit te brengen op de gewone aandelen Accell.
De mededeling van Accell heeft Pon Holdings verrast, zeker gezien de inmiddels ruim
anderhalve maand durende, intensieve gesprekken - waaronder de start van de due diligence
- met Accell.
Naar aanleiding van het eerste bod op 17 maart jl, heeft Pon Holdings met Accell langdurige,
constructieve gesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken heeft Pon Holdings recent zijn
indicatieve biedprijs verhoogd naar EUR 33,72 (inclusief het 2016 dividend). Deze verbeterde
biedprijs vertegenwoordigt een premie van 55% boven het volume gewogen gemiddelde van
de koers in zowel de 3 als de 6 maanden tot en met 16 maart 2017.
Maandag einde dag heeft Accell haar beslissing aan Pon Holdings laten weten en de
gesprekken stopgezet.
Pon Holdings verwijst ook naar haar eerdere persbericht van 11 april 2017.
Over Pon Holdings
Pon - een van Nederlands grootste familiebedrijven - is een toonaangevend internationaal
bedrijf met bijna 13.000 medewerkers, actief in 32 landen. Het levert hoogwaardige producten
en oplossingen, ontwikkelt en produceert fietsen en heeft engineering oplossingen in diverse
marktsegmenten. Pon opereert in een groot aantal markten – van personen- en
bedrijfswagens en fietsen tot vorkheftrucks, banden, wegenbouw- en grondverzetmachines,
generatoren en totaaloplossingen voor de scheepvaartindustrie.
De fietsendivisie Pon.Bike binnen het Pon-concern bestaat inmiddels uit een premium
merkenportfolio met meer dan 10 merken. De groep heeft locaties in onder meer Nederland,
Duitsland, Verenigde Staten, Canada, China, Taiwan en Australië. In 2017 zullen ca. 800.000
Pon-fietsen hun weg vinden naar klanten over de gehele wereld. De omzet zal naar
verwachting uitkomen op ongeveer 700 miljoen euro.
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