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1 OVER ACCELL GROUP IN 2018

2018 was in meerdere opzichten een enerverend jaar; een overzicht van de belangrijke
ontwikkelingen, resultaten en het aandeel.

1.1 FEITEN EN CIJFERS 2018
2018 IN HET KORT
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 2018 2017 2016 2015

Resultaten (in miljoenen euro)

Netto-omzet 1.094,3 1.068,5 1.048,2 986,4

Bedrijfsresultaat (EBIT) 33,0 38,0 60,4 58,5

Nettowinst 20,3 10,5 32,3 32,3

Vrije kasstroom 1 15,9 -4,9 61,3 -31,2
 

Balansgegevens (in miljoenen euro)

Groepsvermogen 322,4 299,3 319,4 305,9

Nettoschuld 151,8 161,0 147,3 200,0

Balanstotaal 5 761,9 705,3 703,4 731,7

Werkzaam vermogen (capital employed) 2 513,7 486,2 494,1 532,3
 

Verhoudingsgetallen (in %)

EBIT/Werkzaam vermogen 6,4 7,8 12,2 11,0

Bedrijfsresultaat/omzet 3,0 3,6 5,8 5,9

Nettowinst/omzet 1,9 1,0 3,1 3,3

Werkkapitaal/omzet 26,4 29,5 29,2 34,2
 

Gegevens per aandeel 3

Aantal uitstaande aandelen ultimo 26.597.354 26.255.179 25.834.236 25.270.327

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen 26.474.308 26.101.222 25.623.405 25.116.249

Nettowinst 0,77 0,40 1,23 1,22

Vrije kasstroom 1 0,60 -0,19 2,33 -1,18

Groepsvermogen 12,18 11,33 12,13 11,61

Dividend 4 0,50 0,49 0,68 0,65
 
Gemiddeld aantal medewerkers (fte's) 3.327 3.088 3.124 3.371
 1) De vrije kasstroom is gedefinieerd als het saldo van de netto-kasstroom uit operationele- en investeringsactiviteiten.
 2) Werkzaam vermogen is balanstotaal minus liquide middelen en kortlopende, niet-rentedragende verplichtingen (inclusief het kortlopende deel van de voorzieningen).
 3) De gegevens per aandeel zijn berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen. Voor de jaren 2015-2017 zijn de gegevens per aandeel gecorrigeerd
voor de verwatering door uitgifte van stockdividend ten laste van de agioreserve conform International Financial Reporting Standards (IAS33). De in het verslagjaar gehanteerde
correctiefactor voor 2017 en voorgaande jaren is 0,98816.
 4) Het dividend per aandeel over boekjaar 2018 betreft het voorstel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
 5) Balanstotaal 2016 is bepaald na saldering van de bedragen in de 'notional cash pooling arrangements'.

KERNCIJFERS EN KENGETALLEN
 

(in euro, tenzij anders vermeld)
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1.2 RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur van Accell Group is in 2018 deels vernieuwd en bestaat nu uit drie
leden: Ton Anbeek (CEO), Ruben Baldew (CFO) en Jeroen Both (CSCO).

DRS. TON (A.H.) ANBEEK (1962) - CEO
Ton Anbeek is eind 2017 begonnen als de nieuwe Chief Executive Officer van Accell Group. Hij studeerde
bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht.
De heer Anbeek startte zijn loopbaan in 1987 bij Unilever waar hij tot 2006 diverse functies in marketing en
verkoop heeft vervuld bij diverse werkmaatschappijen in Nederland en in het buitenland. Hij was onder meer
Global Marketing Director voor alle Unilever wasverzachtermerken en Algemeen Directeur Unilever Maghreb
S.A. (Libië, Tunesië, Algerije, Marokko en Mauritanië). Begin 2007 trad hij in dienst bij Koninklijke Auping B.V. als
Algemeen Directeur. Van 2010 tot en met oktober 2017 was de heer Anbeek Directievoorzitter (CEO) van Beter
Bed Holding N.V. De heer Anbeek heeft ruime ervaring op het gebied van marketing, sales, retail en
omnichannel e-commerce.

MR. RUBEN (R.S.) BALDEW RC (1977) - CFO
Ruben Baldew is op 1 november 2018 bij Accell Group begonnen als Chief Financial Officer. Hij studeerde
fiscaal recht aan de Universiteit Leiden en heeft een postdoctorale opleiding tot register controller afgerond
aan de Universiteit van Maastricht. De heer Baldew startte zijn loopbaan in 2001 bij Unilever waar hij
verscheidene financiële functies heeft bekleed in verschillende landen. Hij heeft gewerkt als 'finance partner' in
de supply chain, procurement, marketing en verkoop. Zo was hij financieel directeur voor de Europese supply
chain van wasmiddelen en verzorgingsproducten en later financieel directeur voor Unilever Benelux. Tot voor
kort was hij werkzaam als financieel directeur voor Unilever Thailand. Naast de financiële verantwoordelijkheid
was hij in die laatste rollen ook nauw betrokken bij IT zoals op het gebied van ERP en CRM.

DRS. JEROEN (J.J.) BOTH (1964) - CSCO
Jeroen Both is in 2015 bij Accell Group begonnen als Chief Supply Chain Officer. Na zijn studie Economie in
Groningen startte hij zijn loopbaan in 1989 bij British American Tobacco. De heer Both heeft verschillende
functies bekleed in supply chain, procurement en productie. Hij heeft uitgebreide internationale ervaring
opgebouwd in West-Europa, Oost-Europa en Azië, waar hij als directeur supply chain leiding gaf aan de
invoering en management van de centrale supply chain organisaties in Moskou en Singapore.



Accell Group Jaarverslag 2018 Organisatiestructuur 18

In 2018 zijn de structuur en de aansturing van de organisatie drastisch gewijzigd. Vanaf
juli 2018 werken we volgens een nieuwe structuur met een gecentraliseerde
commerciële, supply chain en IT-functie.

 

 

1.3 ORGANISATIESTRUCTUUR

In deze nieuwe opzet is de Chief Commercial Officer verantwoordelijk voor innovatie, marketing, e-commerce
en retail.  De Chief Supply Chain Officer is verantwoordelijk voor de wereldwijde toeleveringsketen, inclusief de
productiefaciliteiten en -planningen.

Accell Group is actief in twee segmenten; fietsen en fietsonderdelen en -accessoires. Voor onze activiteiten op
het gebied van fietsen is in 2018 een nieuwe regiostructuur opgezet, waarbij elke regio zich richt op een
perfecte uitvoering van commerciële plannen. De activiteiten op het gebied van fietsonderdelen en -
accessoires zijn vanaf mei 2018 onder één centrale leiding gebracht binnen Accell Bike Parts om de juiste
voorwaarden en synergiën te creëren die verdere winstgevende groei in dit segment en voor onze
onderneming als geheel mogelijk maken.
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1.4 HET AANDEEL
BEURSNOTERING

Het aandeel Accell Group wordt sinds 1998 verhandeld op Euronext Amsterdam en is opgenomen in de
Amsterdam Small Cap Index (AScX). De beursnotering draagt bij aan een disciplinerende en transparante
bedrijfsvoering en zorgt voor een betere toegang tot extern kapitaal voor de financiering van groei en daarmee
ook voor een bijdrage aan de realisatie van onze ambities.

Elk gewoon aandeel geeft recht op één stem. Om de continuïteit van (het beleid van) Accell Group en haar
belanghebbenden te beschermen heeft de Stichting Preferente Aandelen Accell Group de optie tot het nemen
van een zodanig aantal cumulatief preferente aandelen B dat de Stichting na het nemen daarvan, houdster is
van de helft minus één aandeel van het geplaatste (vergrote) kapitaal. Voor meer details wordt verwezen naar
hoofdstuk 4 Corporate governance.

KOERSONTWIKKELING EN VERHANDELBAARHEID

 

In 2018 is de aandelenkoers gedaald met 19,6%. Over de periode eind 2014 tot en met eind 2018 is er sprake
van een stijging van 38,5%. De aandelenomzet steeg in 2018 met 6% en versus 2014 met 517%. De
marktkapitalisatie daalde in 2018 met 19% naar € 501,1 miljoen per jaareinde.
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Noot: Bovenstaande percentages geven reële kapitaalbelangen weer en zijn ontleend aan meldingen van substantiële deelnemingen aan de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Zodra een deelneming 3% of meer van het geplaatste kapitaal bedraagt, moet
de houder dit melden. Vervolgens moet men opnieuw melden zodra de substantiële deelneming een drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt. Dit
kan het geval zijn als hij de beschikking krijgt, of verliest, over aandelen òf door een toename of afname van het geplaatste kapitaal van de uitgevende
onderneming. De drempelwaarden zijn: 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95%.
 
 

Noot: De data per aandeel zijn berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen. Voor de jaren 2014 tot en met 2017 zijn de
gegevens per aandeel gecorrigeerd voor de verwatering door uitgifte van stockdividend ten laste van de agioreserve conform International Financial
Reporting Standards (IAS33). De in het verslagjaar gehanteerde correctiefactor voor 2017 en voorgaande jaren is 0,98816.
 
 

AANDEELHOUDERSBASIS

DIVIDEND

 

Het dividendbeleid is gericht op uitbetaling van een stabiel dividend van tenminste 40% van de nettowinst.
Historisch gezien ligt het uitkeringspercentage van dividend rond het niveau van 50%. Over 2018 wordt
voorgesteld een dividend uit te keren van € 0,50 per aandeel (2017: € 0,50) naar keuze te ontvangen in
contanten of in aandelen. Het dividendvoorstel is gebaseerd op de nettowinst exclusief incidentele baten
(betreft de netto herwaarderingswinst op de acquisitie van Velosophy en Beeline ter grootte van € 9,2 miljoen)
en lasten (betreft € 1,4 miljoen extra pensioenlasten in het Verenigd Koninkrijk, € 3,5 miljoen voor met name
herstructureringen) in 2018 en komt neer op een pay-out ratio van 83%. In de afgelopen 5 jaar (periode 2014
tot en met 2018) is een gecombineerd cash- en stockdividend uitgekeerd aan de aandeelhouders met een
waarde van € 78,4 miljoen.



Accell Group Jaarverslag 2018 Het aandeel 21

Door middel van een keuzedividend kan een hogere pay-out ratio worden gehanteerd met behoud van een
sterke balans voor uitrol van de strategie en eventuele acquisities. Dit past uitstekend bij onze groeistrategie.
Door het keuzedividend wordt, naast een hoog dividendrendement voor de aandeelhouders, een betere
solvabiliteit bewerkstelligd. Ons dividendrendement en de vorm van dividend zijn concurrerend met andere
beursgenoteerde ondernemingen. In de afgelopen 4 jaar (periode 2014 tot en met 2017) heeft gemiddeld 51%
van onze aandeelhouders gekozen voor stockdividend.

INVESTOR RELATIONS
We streven ernaar aandeelhouders, potentiële aandeelhouders, analisten en andere financieel
belanghebbenden zo accuraat, zorgvuldig en tijdig mogelijk van relevante strategische, financiële en
andersoortige materiële informatie te voorzien om het inzicht in onze onderneming, de actuele ontwikkelingen
en de markt waarin we actief zijn, te verbeteren.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar en loopt van januari tot en met december. Op jaar- en halfjaarbasis
publiceren we de financiële resultaten. Sinds 2017 publiceren we alleen nog tussentijdse trading updates over
de financiële en operationele gang van zaken wanneer daar aanleiding toe is.

Voor de presentatie en toelichting van de jaar- en halfjaarcijfers organiseren we bijeenkomsten en conference
calls met (institutionele) beleggers en analisten en geven we interviews aan de media. Voorafgaand aan
publicaties van jaar- en halfjaarcijfers hanteren we gesloten periodes van 30 dagen. Tijdens deze periodes
houden we geen bijeenkomsten en voeren we geen gesprekken met (potentiële) aandeelhouders, analisten en
andere financieel belanghebbenden.

Gedurende het jaar en buiten de gesloten periodes voeren leden van de Raad van Bestuur op regelmatige basis
één-op-één gesprekken met (groot)aandeelhouders en geïnteresseerde institutionele beleggers. Het valt op
dat onder buitenlandse beleggers de bekendheid van en belangstelling voor Accell Group toeneemt. Datzelfde
geldt voor de belangstelling van beleggers die interesse hebben in duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen, waar Accell Group met haar producten en beleid ook op inzet.

Meer over het beleid ten aanzien van bilaterale contacten met aandeelhouders is te vinden op onze corporate
website.

 

https://www.accell-group.com/nl/investor-relations/investor-relations-beleid/investor-relations-beleid.htm
https://www.accell-group.com/nl/investor-relations/investor-relations-beleid/investor-relations-beleid.htm
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