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 4.1 RAAD VAN COMMISSARISSEN
De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:

Van links naar rechts: ir. P.B. (Peter) Ernsting, drs. A.J. (Ab) Pasman en drs. J. (Jan) van den Belt.
 

DRS. A.J. (AB) PASMAN (1950)

Voorzitter
De heer Pasman (Nederlandse nationaliteit) is op 22 april 2010 benoemd tot lid en tevens voorzitter van de
Raad van Commissarissen. De heer Pasman was tussen 2003 en 2008 lid van de Raad van Bestuur van
Koninklijke Grolsch N.V. en werd daar in 2004 benoemd tot bestuursvoorzitter. Hij vervult commissariaten bij
Berenschot Holding B.V. en Westland Kaas Groep B.V. De heer Pasman is in 2014 herbenoemd. Zijn
benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van voorjaar 2018.

DRS. J. (JAN) VAN DEN BELT (1946)

Vicevoorzitter
De heer Van den Belt (Nederlandse nationaliteit) is op 20 april 2006 benoemd tot lid van de Raad van
Commissarissen. Hij was tot en met oktober 2008 CFO en lid van de Raad van Bestuur van Océ N.V. Hij is lid
van de Raad van Commissarissen van  Attero Holding N.V., N.V. Holmatro en bestuurslid van de Stichting
Continuïteit Ahold Delhaize. Daarnaast was hij tot juni 2016 Raad (plaatsvervanger) bij de
Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. De heer Van den Belt kwalificeert zich als
deskundige op het gebied van financiële verslaggeving of de controle van de jaarrekening als bedoeld in
artikel 2, lid 3 van het Besluit instelling auditcommissie. Hij is herbenoemd in 2010 en 2014. Zijn (laatste)
benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van voorjaar 2018.
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IR. P.B. (PETER) ERNSTING (1958)

De heer Ernsting (Nederlandse nationaliteit) is op 28 april 2011 benoemd tot lid van de Raad van
Commissarissen. De heer Ernsting is benoemd op voordracht van de Raad van Commissarissen na
aanbeveling door de Centrale Ondernemingsraad. De heer Ernsting was tot december 2016 Executive Vice
President, Group Supply Chain en lid van de Executive Committee bij Carlsberg. Hij heeft daarvoor diverse
managementfuncties bekleed bij Unilever N.V. in binnen- en buitenland. De heer Ernsting is herbenoemd in
2015. Zijn benoemingstermijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van voorjaar 2019.
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 4.2 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
 
INLEIDING

De wereld verandert, de consument verandert en Accell Group past zich daarop aan. Het
jaar 2017 was buitengewoon druk en enerverend. De wisseling van leiderschap, de
aanscherping van de strategie en de start van de strategie-implementatie hebben
gezorgd voor een hoge mate van dynamiek binnen de groep.  

In februari 2017 is in goed overleg besloten dat René Takens na de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders in april 2017 zou terugtreden als CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur. Parallel
hieraan is door de Raad van Commissarissen een traject gestart voor de werving en selectie van een nieuwe
CEO en type leider die goed past bij de volgende fase van ontwikkeling.

Bij de publicatie van de jaarcijfers in maart is de aangescherpte strategie gepresenteerd. Tegelijkertijd is een
verbeterde en verruimde groepsfaciliteit overeengekomen waarmee een stevige basis is gelegd voor de
implementatie van de strategie. De zoektocht naar een nieuwe CEO en de lopende strategie-implementatie
werden vervolgens kort na de start onderbroken doordat Pon Holdings zich meldde met een niet-bindend en
voorwaardelijk voorstel voor een openbaar bod op Accell Group. Een traject dat grote zorgvuldigheid vereist
en in die zin ook veel aandacht heeft gevergd van zowel de Raad van Commissarissen als van de Raad van
Bestuur.

Met Pon Holdings zijn diverse verkennende gesprekken gevoerd. Hun niet-bindende en voorwaardelijke
voorstel is op alle belangrijke aspecten bestudeerd en geëvalueerd met inachtneming van de belangen van
alle stakeholders. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur zijn daarbij gezamenlijk tot de
conclusie gekomen dat het laatste voorstel dat er lag de toekomstige waardecreatie van Accell Group op
basis van de net aangescherpte strategie en de gepresenteerde middellange termijn doelstellingen
onvoldoende reflecteerde. Pon Holdings heeft daarop haar toenadering gestaakt.

De onzekerheid die ontstond door de toenadering van Pon Holdings heeft zowel de zoektocht naar de
nieuwe CEO als de implementatie van de aangescherpte strategie vertraagd. Ten tijde van de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders in april 2017 kon nog geen nieuwe CEO worden voorgesteld als opvolger
van de heer Takens. Na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de Raad van
Commissarissen Hielke Sybesma benoemd als interim-CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur, een
functie die hij gedurende een deel van het jaar heeft gecombineerd met zijn werkzaamheden als CFO.

In de zomer van 2017 werd vervolgens een nieuwe CEO gevonden in de persoon van Ton Anbeek. De
toenmalig CEO van BeterBed Holding is op 1 november 2017 gestart bij Accell Group met als opdracht om de
aangescherpte strategie verder uit te werken en te implementeren. De heer Anbeek brengt daarvoor ruime
ervaring mee op gebieden als marketing, sales, retail en omnichannel e-commerce, en een leiderschapsstijl
die goed past bij de fase van transitie waarin Accell Group zich momenteel bevindt en de langere termijn
ontwikkeling van de groep.



Accell Group Jaarverslag 2017 Toezicht en risicobeheersing 78

SUPERVISIE

In 2017 heeft de Raad van Commissarissen [1] toezicht gehouden op het gevoerde beleid en op de algemene
gang van zaken binnen Accell Group [2]. Daarbij heeft de Raad van Commissarissen zorggedragen voor het
proces van werving en selectie van de nieuwe CEO en heeft het de Raad van Bestuur op diverse fronten
bijgestaan met advies.

Alle leden van de Raad van Commissarissen worden volgens de Code [3] bestempeld als onafhankelijk. De
samenstelling van de Raad van Commissarissen zorgt voor een goede dekking qua achtergrond, kennis en
competenties. Als zodanig borgt de samenstelling een kritische houding voor de uitvoering van gezamenlijke
taken, waarbij elk lid voldoende tijd heeft voor de invulling van zijn of haar verantwoordelijkheden binnen de
Raad van Commissarissen.

Op de aandeelhoudersvergadering in april 2017 werd de heer Aad Kuiper herbenoemd voor een tweede
benoemingstermijn van vier jaar. De heer Kuiper heeft echter in oktober 2017 aangegeven die termijn niet
vol te maken en per direct zijn commissariaat neer te leggen wegens drukke werkzaamheden elders. Volgend
op het terugtreden van de heer Kuiper bestaat de Raad van Commissarissen tijdelijk uit drie leden.
 

[1] Tot 19 oktober 2017
 

De huidige termijnen van de heer Ab Pasman (Voorzitter) en de heer Jan van den Belt (Vicevoorzitter) lopen
volgens schema af op de aandeelhoudersvergadering in april 2018. De heer Pasman heeft zich beschikbaar
gesteld voor een derde benoemingstermijn van twee jaar [4].  De Raad van Commissarissen wil de heer
Pasman voordragen voor herbenoeming gelet op de benodigde continuïteit na de vele wisselingen in de Raad
van Bestuur en Raad van Commissarissen gedurende het afgelopen jaar. De heer Van den Belt heeft zijn
derde termijn van vier jaar voltooid en zal derhalve terugtreden.

Voor zowel de heer Kuiper als de heer Van den Belt is gezocht naar een vervanger, waarmee de Raad van
Commissarissen weer uit vier leden zal bestaan. De Raad van Commissarissen zal een vrouwelijke en een
mannelijke kandidaat voordragen ter invulling van deze vacatures. De benoeming van de twee nieuwe
commissarissen en de herbenoeming van de heer Pasman staan op de agenda van de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders van 25 april 2018.

Accell Group voldoet op dit moment niet aan de norm voor een evenwichtige verdeling van zetels van de
Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen [5]. De Raad van Commissarissen erkent de waarde van
een evenwichtigere man/vrouw verhouding binnen de ondernemingsleiding en doet er in het werving- en
selectieproces alles aan om vrouwelijke kandidaten voor bestuurs- en toezichtsfuncties te vinden.
Tegelijkertijd blijft geslacht uiteindelijk slechts één van de aspecten van diversiteit. De kwalificaties van een
bepaalde kandidaat en de vereisten voor het invullen van de rol zijn uiteraard ook belangrijke aspecten bij de
invulling van vacante posities.
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De markttrends en –ontwikkelingen en de commerciële en financiële gang van zaken met speciale■

aandacht voor de verkopen in Nederland, de reorganisatie in Noord-Amerika en de impact van de onzekere
situatie in Turkije.
Het jaarbudget en de bijstellingen op kwartaalbasis.■

De kwartaalrapportages en het budget voor 2018.■

De uitwerking van de aangescherpte lange termijn strategie en doelstellingen, de extra investeringen, de■

hieraan gerelateerde belangrijkste risico’s en de voortgang van de strategie-implementatie.
De beoordeling van de verruimde en verlengde groepsfinanciering met de door het bankenconsortium■

gestelde voorwaarden en convenanten.
De toenadering van Pon Holdings met betrekking tot een mogelijke overname van Accell Group, de respons,■

de vervolgstappen en de weging van alle financiële en niet-financiële aspecten van het indicatieve niet-
bindende voorstel waarover uiteindelijk geen overeenstemming kon worden bereikt, waarop het voorstel
door Pon werd ingetrokken.
De beoordeling van mogelijke strategische partnerships en acquisities die passen binnen de aangescherpte■

strategie.
De inrichting van een meer centrale aansturing en de stroomlijning van operationele en logistieke■

processen, procedures en IT-systemen.

In ieder geval is de Raad van Commissarissen blij om op de komende aandeelhoudersvergadering een goede
vrouwelijke kandidaat te kunnen voordragen voor benoeming tot commissaris. Tegelijkertijd blijft Accell
Group verder werken aan realisatie van een evenwichtige verdeling van de zetels.

Hoewel Accell Group diversiteit hoog in het vaandel heeft staan, heeft zij geen vastomlijnd diversiteitsbeleid.
In de praktijk wordt op alle niveaus in de organisatie gewerkt aan meer diversiteit. Dit wordt breed gedragen
door zowel het centrale als het lokale management. Dit jaar zal Accell Group haar diversiteitsbeleid
expliciteren.
 

VERGADERINGEN EN WERKBEZOEKEN

In 2017 heeft de Raad van Commissarissen 33 keer (2016: 7 keer) fysiek vergaderd. Daarnaast zijn er vele
conference calls geweest. 14 vergaderingen vonden plaats in het bijzijn van de Raad van Bestuur. De interne
auditor was bij 1 vergadering aanwezig en bij 2 vergaderingen was ook de externe accountant aanwezig.

Naast de fysieke vergaderingen en conference calls is door de Raad van Commissarissen als geheel een
werkbezoek gebracht aan Lapierre in Frankrijk en heeft de Voorzitter van de Raad van Commissarissen ook
Winora in Duitsland bezocht.
 

 

Het hoge aantal vergaderingen in 2017 heeft alles te maken met de transitiefase waarin Accell Group
verkeert, de veranderingen die dit met zich meebrengt en de toenadering door Pon Holdings. Door de Raad
van Commissarissen zijn in 2017 onder meer de volgende zaken besproken en beoordeeld:
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De beoordeling van de algemene risico’s van de bedrijfsvoering, de werking van de■

risicobeheersingssystemen en de interne controle.
De beoordeling van de samenstelling en het functioneren van de Raad van Bestuur als geheel en van de■

individuele leden, inclusief de remuneratie van de Raad van Bestuur en het remuneratierapport.
De selectiecriteria voor een nieuwe CEO in het licht van de aangescherpte strategie, de opzet van het■

wervingsproces voor een nieuwe CEO en de daadwerkelijke werving van kandidaten in samenwerking met
een gespecialiseerd executive search bureau.
De rol van Accell Group en haar producten in een bredere maatschappelijke context en de progressie met de■

verduurzaming  van de productie- en logistieke processen, inclusief de rapportage hierover.
Review van de werking van de huidige governance structuur en de aangepaste richtlijnen voortvloeiend uit■

de Nederlandse corporate governance code 2016.
De voorgenomen aanstelling van KPMG als accountant voor het boekjaar 2018.■

Tijdens de plenaire vergaderingen zijn ook alle door de commissies voorbereide werkzaamheden en adviezen
besproken waarop besluitvorming heeft plaatsgevonden. 

De Voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft met name rondom de toenadering door Pon Holdings,
nauw contact onderhouden met de interim CEO en de andere leden van de Raad van Bestuur.  Daarnaast is
er door het jaar heen een veelvoud aan informele contacten geweest tussen de leden van de Raad van
Commissarissen en de leden van de Raad van Bestuur.

Mede gelet op de situatie aan het eind van het jaar met het terugtreden van de heer Kuiper en de tijdelijke
bezetting van de Raad van Commissarissen met drie leden is over 2017 een beperkte zelfevaluatie
uitgevoerd. In een enerverend jaar met verschillende dossiers en dilemma’s die veel extra aandacht vroegen
is door de Raad van Commissarissen op zowel team als individueel niveau met open en directe
communicatielijnen intensief en hecht samengewerkt.

Elke drie jaar wordt de assessment van het functioneren door de Raad van Commissarissen verricht onder
begeleiding van een gespecialiseerde derde partij. Die zal weer in 2019 plaatsvinden. In 2018 zal de
gebruikelijke zelfevaluatie plaatsvinden.
 

COMMISSIES

De Raad van Commissarissen heeft twee commissies, de auditcommissie en de selectie- en remuneratie
commissie. Deze commissies voeren hun taken uit op basis van een reglement [6] dat is vastgesteld door de
Raad van Commissarissen. Leden van de commissies worden onderling benoemd.
 

[1] Tot 19 oktober 2017

[2] Vanaf 19 oktober 2017 ter vervanging van de heer Kuiper
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Naleving van interne procedures voor het opstellen en publiceren van het jaarverslag, de jaarrekening en■

het halfjaarbericht.
De effectiviteit van interne procedures, die er voor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij het■

bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving
worden gewaarborgd.
Analyse en beoordeling van de financiële prestaties op kwartaalbasis.■

De effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de implementatie van interne■

controleverbetering, de naleving van internationale en lokale wet- en regelgeving en de werking van
gedragscodes.
De voortgang van het verbeterplan naar aanleiding van het incident in Taiwan.■

De keuzes binnen de verslagleggingsrichtlijnen, de toepassing van nieuwe regels en de effecten daarvan.■

De inrichting van het interne auditplan en het auditplan van de externe accountant.■

Het beoordelen van de interne en externe audits, de opvolging van aanbevelingen en naleving van de■

doorvoering van gewenste verbeteringen.
Review van de budgetten voor 2018 en delen van bevindingen.■

De invulling en uitbreiding van de interne auditfunctie.■

Begeleiding van de implementatie van het One Finance programma.■

De relatie met de externe accountant.■

AUDITCOMMISSIE

Deze commissie ondersteunt de Raad van Commissarissen bij de uitoefening van haar
toezichthoudende taken en het voorbereiden van besluitvorming het gebied financiële
verslaggeving, risicobeheersing en interne controle.

In 2017 is de commissie 5 keer (2016: 5 keer) bijeengekomen. Bij 4 vergaderingen was de interne auditor
aanwezig en bij 3 vergaderingen was de externe accountant aanwezig.

Tijdens de commissievergaderingen zijn diverse belangrijke zaken aan de orde gekomen, waaronder de
bepaling van middellange termijn doelstellingen, de benodigde extra investeringen voor de uitrol van de
aangescherpte strategie, de tegenvallende financiële prestaties, de inrichting van de finance en IT functies en
de mogelijkheden van supply chain financiering.

Andere zaken waar de auditcommissie zich in 2017 op heeft gericht zijn:

Als externe accountant heeft KPMG in de managementletter 2017 geen ernstige tekortkomingen
geconstateerd, maar zijn er wel een aantal aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen betroffen in het
bijzonder de autorisatie bij toegang tot systemen. Accell Group heeft een specifiek project opgezet om
mogelijke tekortkomingen op dit gebied op te heffen. Verder is de noodzaak van strikte toepassing van de
GDPR-privacy regelgeving benadrukt en is aandacht besteed aan zaken die van belang zijn voor het geven
van een oordeel over de jaarrekening en de introductie van IFRS 15. Met betrekking tot de jaarrekening 2017
is in het bijzonder aandacht gegeven aan opbrengstverantwoording, actieve belastinglatenties, waardering
van goodwill en merkenrechten, frauderisico, waardering van voorraden en handelsdebiteuren en onderzoek
naar invoerrechten in Amerika. Ook is naast financiering en het voldoen aan convenanten aandacht besteed
aan tax accounting, financiële instrumenten en vreemde valutarisico’s.

De interne auditor heeft in 2017 lokale bedrijven van Accell Group bezocht en is met aanbevelingen
gekomen, primair gericht op versterking van het interne controle raamwerk. De opvolging van die
aanbevelingen is volgens plan gerealiseerd. Het interne audit afdeling zal worden uitgebreid met expertise op
het gebied van IT audit.
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Review van het Kornferry/Hay rapport (februari 2017).■

Maken van regelingen en afspraken in verband met het aftreden van de voorzitter van de Raad van Bestuur■

de heer Takens.
Voorbereiding van de beoordeling van het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur over 2016.■

Inbrengen van voorstellen inzake de vaste en variabele beloning van de leden van de Raad van Bestuur over■

2016.
Voorbereiding van de evaluatie van de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur over 2016.■

Voorbereiding van het remuneratierapport 2017.■

 

Op basis van het voorbereidend werk van de auditcommissie en de bevindingen van zowel de interne auditor
als externe accountant is de bestuurdersverklaring als opgenomen in paragraaf 4.5 van dit verslag door de
Raad van Commissarissen goedgekeurd [7].
 

SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE

Deze commissie ondersteunt de Raad van Commissarissen bij de uitoefening van haar
toezichthoudende taken en het voorbereiden van besluitvorming op het gebied van
selectie- en benoemingsprocedures voor leden van de Raad van Commissarissen en de
Raad van Bestuur, het bezoldigingsbeleid en de hoogte van de bezoldiging en de
arbeidsvoorwaarden van leden van de Raad van Bestuur. 

De selectie- en remuneratiecommissie is in 2017 8 keer (2016: 5 keer) bijeengekomen. Belangrijke punten
van aandacht voor de commissie waren het terugtreden van de Voorzitter Raad van Bestuur en de werving
van zijn opvolger.

Andere zaken waar de selectie- en remuneratiecommissie zich in 2017 op heeft gericht zijn:

Op 9 maart 2017 is het remuneratiepakket van de Raad van Bestuur voor 2017 besproken en bekrachtigd
door de Raad van Commissarissen. Hierbij zijn tevens de bonussen over het boekjaar 2016 vastgesteld die
zijn verwerkt in de jaarrekening 2016.

Op basis van het voorbereidend werk van de commissie heeft de Raad van Commissarissen het
remuneratierapport over 2017 besproken en bekrachtigd [8]. De bezoldiging van de Raad van Bestuur is in
lijn met het beleid zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 24 april 2008 en
laatstelijk gewijzigd op 22 april 2010.
 

JAARREKENING EN DIVIDEND

De Raad van Commissarissen heeft de jaarrekening 2017 op 9 maart 2018 goedgekeurd. KPMG heeft een
goedkeurende controleverklaring afgegeven. Op 25 april 2018 zal de jaarrekening ter vaststelling aan de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgelegd.

Verder wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld om in lijn met het
dividendbeleid een keuzedividend uit te keren van € 0,50 per aandeel, wat op basis van de voor incidentele
lasten gecorrigeerde winst per aandeel neerkomt op een uitkeringspercentage van 50%. Het
uitkeringspercentage op basis van de gerapporteerde winst per aandeel komt uit op 124%.
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CORPORATE GOVERNANCE

[3] Nederlandse Corporate Governance Code 2016.

 

[9] Voor een beschrijving van de corporate governance structuur van Accell Group en de toepassing van de Nederlandse Corporate Governance Code door de
vennootschap wordt verwezen naar paragaaf 4.3 van dit verslag.

[8] Het remuneratierapport 2017 met alle elementen van de bezoldiging is beschikbaar op de corporate website. Voor de exacte bedragen van de
bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur wordt verwezen naar de toelichting in de jaarrekening van dit verslag paragraaf 5.7, toelichting 26).

[7] Een uitvoerige uiteenzetting van risicofactoren en interne risicomanagement is te vinden in paragraaf 4.4 Risicobeheersing van dit verslag.

[6] Deze reglementen zijn te vinden op de website van Accell Group: accell-group.com

[5] Op grond van artikel 2:166 en 2:391 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn grote NV’s zoals Accell Group verplicht om bij benoemingen, voordrachten en
het opstellen van een profielschets zoveel mogelijk rekening te houden met een evenwichtige verdeling van zetels van het bestuur en de raad van
commissarissen tussen mannen en vrouwen. Deze evenwichtige verdeling houdt in dat ten minste 30% van de zetels van het bestuur en van de RvC door
vrouwen (en ten minste 30% door mannen) wordt bezet.

[4] In lijn met de nieuwe richtlijnen van de Nederlandse Corporate Governance Code 2016 die een derde en eventueel vierde benoemingstermijn voor
commissarissen voorstelt van respectievelijk 2 jaar en 2 jaar.

[2] Het reglement van de Raad van Commissarissen is te vinden op de corporate website. Voor de auditcommissie en de selectie- en remuneratiecommissie
zijn separate reglementen vastgesteld die eveneens op de corporate website kunnen worden bekeken.

De Raad van Commissarissen hecht grote waarde aan een goede corporate governance, waarbij de nadruk
ligt op onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid en transparantie. Belangrijke ontwikkelingen op het gebied
van corporate governance worden nauwgezet gevolgd [9].

[1] Voor meer informatie over de samenstelling van de Raad van Commissarissen, achtergronden en expertisegebieden van de individuele leden wordt
verwezen naar paragraaf 4.1 van dit jaarverslag.

 
 

Peter Ernsting
Jan van den Belt
Ab Pasman

De Raad van Commissarissen

Als blijk van waardering wil de Raad van Commissarissen alle stakeholders bedanken voor hun
betrokkenheid. Speciale dank gaat uit naar de medewerkers die met veel inzet en enthousiasme werken aan
alle veranderingen binnen de groep. Zij zijn doorslaggevend voor de succesvolle realisatie van Accell Group’s
ambitie en lange termijn strategie. 

https://www.accell-group.com/nl
https://www.accell-group.com/nl
https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/raad-van-commissarissen/reglement-rvc/reglement-voor-de-raad-van-commissarissen.htm
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 4.3 GOVERNANCE & COMPLIANCE
We hechten groot belang aan een goede corporate governance. De Raad van Bestuur en
de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance
structuur van Accell Group en voor de naleving van de Nederlandse Corporate
Governance Code (de ‘Code’). In dit bestuursverslag rapporteren wij voor het eerst aan de
hand van de nieuwe Code die in 2016 is vastgesteld.

Hieronder zal eerst de corporate governance structuur van Accell Group worden
beschreven. Daarna zullen we gemotiveerd uiteenzetten van welke in de Code
opgenomen best practice bepalingen Accell Group afwijkt.
 

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTUUR

ALGEMEEN

Accell Group is een naamloze vennootschap die het volledige structuurregime toepast. De corporate
governance structuur van Accell Group ligt vast in de statuten en in de wet. De doorlopende tekst van de
statuten is geplaatst op de website (www.accell-group.com - onder ‘Corporate Governance/Statuten’).

RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van Accell Group en is verantwoordelijk voor de continuïteit
van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Bestuur legt hierover
verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en aan de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur
richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden
onderneming. In het bijzonder richt zij zich op de lange termijn waardecreatie van de vennootschap en de met
haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de stakeholders.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het identificeren en beheersen van de risico’s verbonden aan
de strategie en de activiteiten van de vennootschap. Accell Group beschikt over adequate interne
risicobeheersings- en controlesystemen. In dit verslag is een paragraaf opgenomen met de titel
‘Risicobeheersing’ (paragraaf 4.4), waarin de interne risicobeheersings- en controlesystemen zijn
beschreven.

Bepaalde belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur behoeven de goedkeuring van de Raad van
Commissarissen, zoals besluiten over belangrijke investeringen, uitgifte van aandelen en het aangaan of
verbreken van een duurzame samenwerking van Accell Group met een andere vennootschap. Daarnaast zijn
besluiten van de Raad van Bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van
de vennootschap of de onderneming aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering onderworpen.

https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/statuten/statuten.htm
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deze machtiging geldt voor achttien maanden (tot 1 november 2018);■

voor verkrijging van eigen aandelen is goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist;■

het aantal aandelen zal ten hoogste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal bedragen; en■

de verkrijgingsprijs zal ten hoogste 110% van de gemiddelde beurskoers over de voorafgaande vijf■

beursdagen bedragen.

uitgifte van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal en■

beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen■

Ingevolge een machtiging van de Algemene Vergadering van 25 april 2017 is de Raad van Bestuur bevoegd
tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap. Deze machtiging is verleend onder de
navolgende voorwaarden:

Op de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2018 staat een voorstel om
de Raad van Bestuur opnieuw te machtigen tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap, dit
maal tot 1 november 2019 en overigens onder dezelfde voorwaarden als hierboven vermeld.

Een besluit tot uitgifte van aandelen wordt genomen door de Algemene Vergadering, voor zover en zolang
deze geen ander vennootschapsorgaan heeft aangewezen. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of
uitgesloten door het vennootschapsorgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen te besluiten mits deze
bevoegdheid uitdrukkelijk aan dit vennootschapsorgaan is toegekend. Bij besluit van de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2017 is de termijn dat de Raad van Bestuur na verkregen
goedkeuring door de Raad van Commissarissen bevoegd is tot:

verlengd tot 1 november 2018.

Op de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2018 staat een voorstel om
deze termijn te verlengen tot 1 november 2019.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vennootschap, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De
bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder lid van de Raad van Bestuur.

De Raad van Commissarissen bepaalt het aantal leden van de Raad van Bestuur en benoemt en ontslaat de
leden van de Raad van Bestuur. Momenteel bestaat de Raad van Bestuur uit vier leden. De Raad van
Commissarissen heeft een van de bestuurders tot voorzitter van de Raad van Bestuur benoemd.

De Raad van Commissarissen stelt binnen het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders laatstelijk
op 22 april 2010 vastgestelde beleid de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur vast. Jaarlijks stelt
de Raad van Commissarissen een remuneratierapport op waarin de remuneratie van de individuele leden van
de Raad van Bestuur wordt toegelicht.

Het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen over 2017 is te raadplegen via de website (onder
‘Corporate Governance/Remuneratie’).

 

https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/remuneratie/remuneratie.htm
https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/remuneratie/remuneratie.htm
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BATAVUS FONK

AWARD: GOED INDUSTRIEEL ONTWERP 2017

De Fonk van Batavus is een typische stadsfiets zonder fratsen. De kabels voor remmen en versnelling zijn opgenomen in het
frame, wat ze minder kwetsbaar maakt in de fietsenstalling. De Aerline-verlichting, die speciaal voor de Fonk is ontwikkeld,
brandt permanent en heeft bovendien een standlicht-functie, wat bijdraagt aan de zichtbaarheid in het verkeer.

 

RAAD VAN COMMISSARISSEN

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang
van zaken bij Accell Group en de met haar verbonden onderneming. Hierbij richt de raad zich tevens op de
effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de vennootschap en de integriteit en
kwaliteit van de financiële verslaggeving. Voorts staat de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur
met advies terzijde. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van
Accell Group en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen
van alle stakeholders. De Raad van Commissarissen ontvangt van de Raad van Bestuur tijdig alle informatie
die voor de uitoefening van zijn taak nodig is.

De Raad van Commissarissen heeft een reglement opgesteld, waarin onder meer zijn taakverdeling en zijn
werkwijze zijn neergelegd. Daarin is ook een passage opgenomen over zijn omgang met de Raad van Bestuur
en de Algemene Vergadering. Dit reglement is aangepast aan de nieuwe Code en opnieuw vastgesteld bij
besluit van 15 december 2017 van de Raad van Commissarissen; het reglement is te raadplegen via de
website (onder ‘Corporate Governance/Raad van Commissarissen’).

De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste drie leden. De commissarissen worden, op voordracht
van de Raad van Commissarissen, benoemd door de Algemene Vergadering. Met volstrekte meerderheid van
de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, kan de
Algemene Vergadering de voordracht afwijzen. Indien de voordracht wordt afgewezen, maakt de Raad van
Commissarissen een nieuwe voordracht op. Indien de Algemene Vergadering de voorgedragen persoon niet
benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de Raad van Commissarissen de
voorgedragen persoon. De Raad van Commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de
Algemene Vergadering en aan de Ondernemingsraden van Accell Nederland B.V. en Accell IT Services B.V. De
Algemene Vergadering en de Ondernemingsraden kunnen aan de Raad van Commissarissen personen

https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/raad-van-commissarissen/reglement-rvc/reglement-voor-de-raad-van-commissarissen.htm
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aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. Voor een derde van het aantal leden van de Raad
van Commissarissen plaatst de Raad van Commissarissen een gezamenlijk door de Ondernemingsraden
aanbevolen persoon op de voordracht, tenzij de Raad van Commissarissen onder opgave van redenen
bezwaar maakt tegen deze aanbeveling.

Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende jaarlijkse Algemene Vergadering van
Aandeelhouders, te houden vier jaar na zijn benoeming, en dan meteen na afloop van die vergadering. Een
aftredend commissaris kan dadelijk worden herbenoemd. De leden van de Raad van Commissarissen
genieten een door de Algemene Vergadering vast te stellen vergoeding.

De Raad van Commissarissen heeft een rooster van aftreden gemaakt, dat op de website van Accell Group is
gepubliceerd (onder ‘Corporate Governance/Raad van Commissarissen’).

De Raad van Commissarissen heeft uit zijn leden een auditcommissie (bestaande uit de heer J. (Jan) van den
Belt, voorzitter en de heer P.B. (Peter) Ernsting) en een selectie/remuneratiecommissie (bestaande uit de
heer P.B. (Peter) Ernsting, voorzitter, en de heer A.J. (Ab) Pasman) benoemd.

De taakopdracht van deze commissies is om voorbereidende werkzaamheden uit te voeren als onderdeel
van het besluitvormingsproces van de Raad van Commissarissen. Bij besluit van 15 december 2017 heeft de
Raad van Commissarissen de reglementen voor de auditcommissie en de selectie/remuneratiecommissie
opnieuw vastgesteld; deze reglementen zijn te raadplegen via de website (onder ‘Corporate
Governance/Raad van Commissarissen’).

De Raad van Commissarissen heeft een profielschets opgesteld voor zijn omvang en samenstelling, rekening
houdend met de aard en de activiteiten van de onderneming van Accell Group en de gewenste deskundigheid
en achtergrond van de commissarissen. De profielschets is laatstelijk vastgesteld bij besluit van de Raad van
Commissarissen van 21 juli 2011; de profielschets is te raadplegen via de website (onder ‘Corporate
Governance Raad van Commissarissen’). De Raad van Commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en
een vicevoorzitter. Het streven van de Raad van Commissarissen is erop gericht de ervaring en
deskundigheid van zijn leden goed te doen aansluiten op de aard en activiteiten en strategie van Accell
Group. De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad
van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN COMMISSARISSEN

Hoewel de Raad van Commissarissen streeft naar een evenwichtige verdeling van de zetels van de Raad van
Bestuur en de Raad van Commissarissen over vrouwen en mannen, is het moeilijk gebleken geschikte
vrouwelijke kandidaten te vinden voor openstaande vacatures. Bij toekomstige benoemingen van
bestuurders zal Accell Group een evenwichtige samenstelling van de Raad van Bestuur blijven nastreven.
Ook voor de Raad van Commissarissen blijft Accell Group trachten een gemengde samenstelling qua leeftijd
en geslacht te bereiken, zoals ook is vastgelegd in de profielschets voor de Raad van Commissarissen. De
profielschets is te raadplegen op de website van de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING

Kernbevoegdheden als de besluiten tot statutenwijziging, juridische fusie of splitsing en vaststelling van de
jaarrekening komen toe aan de Algemene Vergadering. Daarnaast stelt de Algemene Vergadering het
bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur vast. Jaarlijks vindt tenminste één Algemene
Vergadering van Aandeelhouders plaats.

https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/raad-van-commissarissen/rooster-van-aftreden/rooster-van-aftreden.htm
https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/raad-van-commissarissen/reglement-audit-commissie/reglement-audit-commissie.htm
https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/raad-van-commissarissen/reglement-audit-commissie/reglement-audit-commissie.htm
https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/raad-van-commissarissen/profielschets-rvc/profielschets-raad-van-commissarissen-accell-group.htm
https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/raad-van-commissarissen/profielschets-rvc/profielschets-raad-van-commissarissen-accell-group.htm
https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/raad-van-commissarissen/profielschets-rvc/profielschets-raad-van-commissarissen-accell-group.htm
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De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt geleid door de voorzitter van de Raad van
Commissarissen. Er worden notulen gemaakt van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Accell
Group acht het van groot belang dat zoveel mogelijk aandeelhouders deelnemen aan de besluitvorming in de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Daarom wordt aandeelhouders en andere stemgerechtigden de mogelijkheid geboden om voorafgaand aan
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders stemvolmachten respectievelijk steminstructies te
verstrekken. De Raad van Bestuur is verheugd met de goede opkomst van aandeelhouders tijdens de
aandeelhoudersvergaderingen van de afgelopen jaren. Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van 25 april 2017 was 53,3% van het totale aantal uitstaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd.

EXTERNE ACCOUNTANT

De externe accountant wordt benoemd door de Algemene Vergadering. De externe accountant rapporteert
zijn bevindingen betreffende het onderzoek naar de jaarrekening gelijkelijk aan de Raad van Bestuur en de
Raad van Commissarissen en geeft de uitslag van zijn bevindingen in een verklaring weer. De externe
accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders en woont om die reden deze vergadering bij en is bevoegd
daarin het woord te voeren. KPMG Accountants N.V. is sinds 2016 de externe accountant van Accell Group.
De Raad van Commissarissen heeft KPMG Accountants N.V. voorgedragen voor herbenoeming tot externe
accountant voor het boekjaar 2018. Deze herbenoeming van de externe accountant staat op de agenda van
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2018.

BELASTINGBELEID

Accell Group handelt in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Belastingafdrachten
door Accell Group zijn met name winstbelasting, omzetbelasting, loonbelastingen en sociale premies. Als
leidend principe betaalt Accell Group belasting in de diverse landen naar rato van de operationele resultaten
die in de desbetreffende landen wordt gerealiseerd. 

Verrekening van interne transacties vindt plaats op basis van het principe ‘at arm’s-length’. Periodiek vindt
overleg plaats met de Belastingdienst, waarbij belangrijke fiscale aspecten en ontwikkelingen worden
besproken. Met betrekking tot belangrijke fiscale aspecten vindt, indien noodzakelijk, vooroverleg met de
Belastingdienst plaats. Risico’s met betrekking tot belastingen zijn onderdeel van ons interne
risicobeheersings- en controlesysteem. Het voldoen aan fiscale wet- en regelgeving wordt beoordeeld als
een compliancerisico.

GEDRAGSCODES

De Raad van Bestuur heeft een interne gedragscode vastgesteld waarin de grondbeginselen zijn opgenomen
die van toepassing zijn op de wijze waarop werknemers van Accell Group en al haar groepsvennootschappen
zich behoren te gedragen. De tekst van deze interne gedragscode is integraal beschikbaar op de website van
Accell Group (onder 'Corporate Governance’).

Accell heeft de eisen die we aan partijen stellen die betrokken zijn bij het productie- en sourcingproces,
neergelegd in een gedragscode voor toeleveranciers. Deze eisen hebben (onder meer) betrekking op
onderwerpen als het verbod op kinderarbeid, onvrijwillige arbeid en discriminatie, veiligheidseisen, milieu-
eisen en arbeidsvoorwaarden. De gedragscode voor leveranciers is te raadplegen via de website van Accell
Group (onder 'Corporate Governance').

https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/interne-gedragscode/interne-gedragscode.htm
https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/gedragscode-leveranciers/gedragscode-voor-leveranciers.htm
https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/gedragscode-leveranciers/gedragscode-voor-leveranciers.htm
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KLOKKENLUIDERSREGELING

De Raad van Bestuur heeft een klokkenluidersregeling vastgesteld en op de website van Accell Group
geplaatst (onder ‘Corporate Governance’), zodat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie kunnen
rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen Accell Group en de met haar verbonden
onderneming. Deze regeling is onlangs aangepast.

REGLEMENT VOORWETENSCHAP

Het door de Raad van Bestuur vastgestelde Reglement Voorwetenschap heeft tot doel regels te stellen ter
ondersteuning van de wettelijke bepalingen tot voorkoming van de handel met gebruik van voorwetenschap.
Het uitgangspunt van het Reglement Voorwetenschap is dat men geen transacties in aandelen Accell Group
en andere financiële instrumenten van Accell Group mag aangaan of aanbevelen indien men beschikt over
voorwetenschap, een en ander overeenkomstig Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement
en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening marktmisbruik). Ingevolge het
Reglement Voorwetenschap gelden voor de meldingsplichtige personen (waaronder de leden van de Raad
van Bestuur, de Raad van Commissarissen) en de zogenoemde aangewezen personen van Accell Group
verschillende door de de compliance officer afgekondigde gesloten handelsperioden waarin door hen geen
transacties mogen worden verricht, ongeacht of zij over wetenschap beschikken of niet. Conform het
Reglement Voorwetenschap moeten meldingsplichtige personen en aangewezen personen opgave doen aan
de compliance officer van door hen verrichte transacties. Meldingsplichtige personen dienen door hen
verrichte transacties eveneens te melden bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Op 12 december 2014 heeft de Raad van Commissarissen een reglement vastgesteld dat voorschriften
bevat omtrent het bezit van en transacties in effecten door bestuurders en commissarissen anders dan die
uitgegeven door de “eigen” vennootschap. Dit zijn de regels als bedoeld in de laatste zin van best practice
bepaling 2.7.2 van de Code.

BESCHERMING

Om de continuïteit van (het beleid van) Accell Group en haar belanghebbenden te beschermen is Accell Group
in mei 2015 een optie-overeenkomst met Stichting Preferente Aandelen Accell Group aangegaan. Deze
overeenkomst kwam in de plaats van een overeenkomst uit december 1998 die nadien in april 2009 was
gewijzigd.

Volgens de optie-overeenkomst heeft Stichting Preferente Aandelen Accell Group telkens het recht tot het
nemen van een zodanig aantal cumulatief preferente aandelen B dat Stichting Preferente Aandelen Accell
Group na het nemen daarvan, houdster is van de helft minus één aandeel van het geplaatste (vergrote)
kapitaal. Stichting Preferente Aandelen Accell Group kan dit recht telkens uitoefenen indien naar haar oordeel
de zelfstandigheid en/of de identiteit en/of de continuïteit van (het beleid van) de vennootschap, de met haar
verbonden onderneming en de daarbij betrokkenen wordt bedreigd. De optie kan onder meer worden
uitgeoefend om (1) een (dreigend) openbaar bod op de aandelen in het kapitaal van de vennootschap dat als
onvriendelijk wordt gekwalificeerd te voorkomen of te vertragen; en/of (2) een ongewenste concentratie van
stemrechten in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te voorkomen of tegen te gaan; en/of (3) om
weerstand te bieden aan ongewenste invloed of druk van aandeelhouders die de strategie van de Raad van
Bestuur willen wijzigen. In deze gevallen stelt de uitgifte van cumulatief preferente aandelen B de
vennootschap en haar Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen in staat om hun standpunt ten
aanzien van de bieder/dreigende aandeelhouder en diens plannen te bepalen, alternatieven te onderzoeken
en de belangen van de vennootschap en die van haar belanghebbenden te verdedigen. Binnen 6 maanden na
een eventuele uitgifte van cumulatief preferente aandelen B belegt de Raad van Bestuur een Algemene
Vergadering van Aandeelhouders om de aandeelhouders te informeren over de stand van zaken en deze met
hen te bespreken.

https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/klokkenluidersregeling/klokkenluidersregeling.htm
https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/klokkenluidersregeling/klokkenluidersregeling.htm
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Ingevolge de optie-overeenkomst is aan Stichting Preferente Aandelen Accell Group het recht verleend tot
het indienen van een verzoek tot enquête (zoals bedoeld in artikel 2:345 BW) bij de Ondernemingskamer van
het Gerechtshof te Amsterdam.

Stichting Preferente Aandelen Accell Group is gevestigd te Heerenveen en heeft ten doel het behartigen van
de belangen van Accell Group, de met haar verbonden onderneming, daaronder begrepen ondernemingen die
in stand worden gehouden door de vennootschappen waarmee zij in een groep is verbonden, en alle daarbij
betrokkenen. Hierbij worden de belangen van Accell Group en de met haar verbonden onderneming en van
alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk gewaarborgd en worden invloeden welke de zelfstandigheid en/of
de continuïteit en/of de identiteit van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming in strijd met
die belangen zouden kunnen aantasten, zoveel mogelijk geweerd. Het bestuur van Stichting Preferente
Aandelen Accell Group bestaat uit drie leden, de heren M.P. (Marco) Nieuwe Weme, B. (Bart) van der Meer en
A. J. M. (Naud) van der Ven. Naar het oordeel van de vennootschap en naar het oordeel van Stichting
Preferente Aandelen Accell Group is Stichting Preferente Aandelen Accell Group onafhankelijk van de
vennootschap in de zin van artikel 5:71 lid 1 sub c van de Wet op het financieel toezicht (Wft).
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NALEVING CODE

Dit jaar rapporteren wij voor het eerst over de herziene Nederlandse Corporate Governance Code die op 8
december 2016 werd vastgesteld. Accell Group voldeed in het verleden en voldoet thans aan de meeste
principes en best practice bepalingen uit de oude respectievelijk huidige Code, voor zover deze op haar van
toepassing zijn. Gelet op de aard, omvang en karakter van onze onderneming, zijn we van mening dat het in
ons belang is om van de hierna te noemen best practice bepalingen af te wijken. Hieronder is opgenomen
waarom en in hoeverre Accell Group van deze bepalingen afwijkt:

BEST PRACTICE BEPALING 2.2.1

Volgens deze bepaling is de benoemingstermijn voor bestuurders maximaal vier jaar. Twee van de huidige
leden van de Raad van Bestuur zijn vóór inwerkingtreding van deze codebepaling in 2005 benoemd voor
onbepaalde tijd. Accell Group heeft besloten om de contractuele status quo van deze leden van de Raad van
Bestuur te respecteren. De latere benoemingen van leden van de Raad van Bestuur – de heer J.J. (Jeroen)
Both in 2015 en de heer A.H. (Ton) Anbeek in 2017 - zijn wel voor een periode van vier jaar.

BEST PRACTICE BEPALING 2.2.2

Op grond van deze bepaling wordt een commissaris benoemd voor een periode van vier jaar en kan daarna
eenmalig voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. De commissaris kan nadien wederom worden
herbenoemd voor een termijn van twee jaar die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd. De
Raad van Commissarissen van Accell Group is voornemens om de heer A.J. (Ab) Pasman, die daarin al acht
jaar zitting heeft, op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2018 voor te dragen voor
herbenoeming voor een termijn van twee jaar. Deze herbenoeming wordt gemotiveerd in het bericht van de
Raad van Commissarissen opgenomen in paragraaf 4.2 van dit verslag.

BEST PRACTICE BEPALING 2.3.10

Tot voor kort voldeed Accell Group niet aan deze bepaling. De vennootschap had tot medio 2017 een
secretaris van de Raad van Bestuur. Zijn rol was beperkt tot het ondersteunen van de Raad van Bestuur.
Sinds begin 2018 wordt de Raad van Commissarissen ondersteund door een secretaris van de vennootschap
met de in best practice bepaling 2.3.10 omschreven taak.
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Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 1.200.000 verdeeld in 120.000.000 aandelen van elk nominaal €■

0,01, onderverdeeld in 55.000.000 gewone aandelen, 5.000.000 cumulatief preferente aandelen F, en
60.000.000 cumulatief preferente aandelen B. Per 9 maart 2018 bedraagt het geplaatste en gestorte
kapitaal van Accell Group €262.828,74 verdeeld in 26.282.874 gewone aandelen van elk nominaal € 0,01.

Een overzicht van substantiële deelnemingen in Accell Group is opgenomen in paragraaf 1.5 Het aandeel.■

Er zijn geen bijzondere zeggenschapsrechten verbonden aan de door de  vennootschap uitgegeven■

aandelen.
Accell Group kent geen mechanisme voor de controle van een aandelenregeling voor werknemers.■

Er zijn geen beperkingen op of termijnen voor de uitoefening van aan gewone aandelen verbonden■

stemrechten. Er zijn geen, met medewerking van de vennootschap, uitgegeven certificaten van aandelen.
De vennootschap is niet bekend met overeenkomsten waarbij een aandeelhouder van de vennootschap is■

BEST PRACTICE BEPALING 3.1.2 (VI)

De regeling ten aanzien van voorwaardelijke aandelen behelst voor wat betreft de definitieve toekenning een
referentieperiode van drie jaar. Na definitieve toekenning dienen de toegekende aandelen voor een periode
van twee jaar te worden aangehouden. Ofschoon formeel de periode tussen voorwaardelijke en definitieve
toekenning twee jaar bedraagt, is de referentieperiode voor definitieve toekenning drie jaar, en acht de Raad
van Commissarissen de termijn van de gehele regeling voldoende lang om binding van de leden van de Raad
van Bestuur met de vennootschap en de aan haar verbonden belangen te realiseren.

BEST PRACTICE BEPALING 4.2.3

Slechts in één opzicht voldoet Accell Group niet aan deze bepaling: niet alle analistenbijeenkomsten en
presentaties aan beleggers kunnen gelijktijdig door aandeelhouders worden gevolgd via webcasting,
telefoonlijnen of anderszins. Gelet op haar aandeelhoudersstructuur heeft Accell Group er voor gekozen om
de presentatie van de jaarcijfers zonder webcasting te doen; gebleken is dat dat de discussie over de cijfers
verbeterde.

BEST PRACTICE BEPALING 4.3.2

Accell Goup biedt aandeelhouders niet de mogelijkheid om voorafgaand aan de Algemene Vergadering
stemvolmachten respectievelijk steminstructies aan een onafhankelijke derde te verstrekken. De
vennootschap voldoet niet aan deze bepaling ter voorkoming van de kosten die gepaard gaan met de inhuur
van een onafhankelijke derde. Accell Group biedt aandeelhouders wel de mogelijkheid om aan haarzelf
stemvolmachten respectievelijk steminstructies te verstrekken.

TRANSACTIES MET TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

Gedurende het boekjaar 2017 hebben geen transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders en
commissarissen spelen en geen transacties met grootaandeelhouders plaatsgevonden als bepaald in de best
practice bepalingen 2.7.4 en 2.7.5 van de Code. In het reglement voor de Raad van Commissarissen zijn
regels opgenomen over de omgang met belangenverstrengeling, waaronder tegenstrijdige belangen, van
leden van de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en de externe accountant in relatie tot Accell
Group en over transacties waarvoor goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig is.

BESLUIT ARTIKEL 10 OVERNAMERICHTLIJN

Hieronder volgt een overzicht van de krachtens artikel 1 van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste
informatie:

De vennootschap kent geen statutaire of contractuele beperking van de overdracht van aandelen, behoudens
de statutaire blokkeringsregeling ten aanzien van de overdracht van cumulatief preferente aandelen F.
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betrokken en welke overeenkomsten aanleiding kunnen geven tot beperking van de overdracht van
aandelen of tot beperking van het stemrecht.
De voorschriften betreffende de benoeming en ontslag van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van■

Commissarissen en wijziging van de statuten zijn opgenomen in de statuten van de vennootschap welke te
raadplegen zijn op de website van Accell Group (onder ‘Corporate Governance’).
De bevoegdheden van de Raad van Bestuur, in het bijzonder tot de uitgifte van aandelen van de■

vennootschap en de verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap, zijn omschreven in paragraaf 4.3
van dit verslag.
In een aantal overeenkomsten die de vennootschap heeft met haar geldverstrekkers is de bepaling■

opgenomen dat de geldverstrekkers de mogelijkheid hebben de overeenkomsten te ontbinden en de
verstrekte leningen vervroegd op te eisen bij een substantiële wijziging van zeggenschap over de
vennootschap door toedoen van een openbaar bod in de zin van artikel 5:70 van de Wet op het financieel
toezicht (Wft).
De vennootschap kent geen overeenkomsten met bestuurders of werknemers die voorzien in een uitkering■

bij beëindiging van het dienstverband naar aanleiding van een openbaar bod in de zin van artikel 5:70 Wft.

 

KOGA COLMARO ALLROAD

AWARD: GOED INDUSTRIEEL ONTWERP 2017

De Colmaro Allroad van Koga verenigt de eigenschappen van een racefiets met die van een mountainbike. Deze aluminium
endurance racer is voorzien van schijfremmen en heeft onzichtbare bevestigingspunten voor de spatborden, die als optie
gemonteerd kunnen worden. De kabels voor remmen en derailleurs lopen door de framebuizen en zijn daardoor beter beschermd.

 

https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/statuten/statuten.htm
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onderkennen en afwegen van de risico’s verbonden aan de verschillende strategische alternatieven en het■

formuleren van realistische doelstellingen met bijbehorende beheersingsmechanismen;
identificeren en evalueren van de belangrijkste strategische, operationele, financiële en compliance risico’s■

en de mogelijke invloed daarvan op de onderneming;
ontwikkelen van een samenhangend stelsel van maatregelen om risico’s te beheersen, te beperken, te■

vermijden of over te dragen. Het risicobeheersingssysteem is toegesneden op de omvang en de decentrale
structuur van de onderneming.

 4.4 RISICOBEHEERSING
Aan de ondernemingsactiviteiten en organisatie van Accell Group zijn risico’s verbonden.
De mogelijkheid bestaat dat strategische, operationele en financiële doelstellingen niet
in volledige mate kunnen worden gerealiseerd. Voorts bestaan er risico’s op het gebied
van financiële verslaggeving en de toepassing van wet- en regelgeving. De mate waarin
de onderneming bereid is deze risico’s te lopen bij het nastreven van de doelstellingen
verschilt. Accell Group heeft een relatief hoge risicobereidheid ten aanzien van innovatie,
ontwikkeling en marketing. Accell Group hanteert een lage risicobereidheid ten aanzien
van productveiligheid. De risico’s die de onderneming niet zelfstandig wil dragen zijn
waar mogelijk afgedekt. Om de mate van realisatie van de doelstellingen in positieve zin
te beïnvloeden is het beheersen van risico’s een belangrijk onderdeel van de taken van de
ondernemingsleiding. Hieronder volgt een uiteenzetting van de wijze waarop Accell
Group de risicobeheersing heeft georganiseerd en de voornaamste risico’s van de
onderneming.

RISICOBEHEERSINGSSYSTEEM

HET RISICOBEHEERSINGSSYSTEEM OMVAT DE VOLGENDE ONDERDELEN:

Ondanks het risicobeheersings- en controlesysteem kunnen materiële vergissingen, fraude of onrechtmatige
handelingen plaatsvinden. Het systeem biedt dan ook geen absolute zekerheid dat doelstellingen worden
behaald, maar is ontwikkeld om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de effectiviteit van
beheersingsmaatregelen met betrekking tot financiële en operationele risico’s ten aanzien van de
organisatiedoelstellingen.

ORGANISATIE

De Raad van Bestuur inventariseert en analyseert de risico’s die verbonden zijn aan de strategie en de
activiteiten van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Zij stelt de risicobereidheid vast
en besluit welke maatregelen tegenover de risico’s worden gezet. Op basis van de risicobeoordeling
ontwerpt, implementeert en onderhoudt de Raad van Bestuur adequate interne risicobeheersings- en
controlesystemen. Deze systemen worden voor zover relevant geïntegreerd in de werkprocessen binnen
Accell Group en zijn bekend bij diegenen voor wier werk zij relevant zijn. De Raad van Bestuur monitort de
werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Deze monitoring heeft betrekking op alle
materiële beheersingsmaatregelen, gericht op strategische, operationele, financiële en  compliance risico’s.
De Raad van Bestuur bespreekt de risicobeheersing met de auditcommissie.

De beheersing van de markt- en operationele risico’s vindt plaats op het niveau van de
dochterondernemingen, waarbij de organisatie van de supply chain en HRM meer en meer op groepsniveau
wordt aangestuurd. Beheersingsmaatregelen voor overnames, treasury, financiële verslaggeving, fiscale en
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juridische zaken zijn georganiseerd op groepsniveau. Accell Group kent een decentrale besturingsfilosofie,
waarin de lokale doelstellingen worden bepaald in overleg tussen de Raad van Bestuur en het management
van de dochterondernemingen. De voortgang wordt gevolgd door middel van de financiële plancyclus en
managementinformatie, de risico-analyse en regelmatige bezoeken van de Raad van Bestuur en andere
medewerkers van de groep aan de werkmaatschappijen. 

RISICO-ANALYSE

De Raad van Bestuur en het management van de dochterondernemingen stellen periodiek een analyse op
van de strategische, operationele, financiële en compliance risico’s. Ten behoeve van de risico-analyse is een
uitgebreide inventarisatie gemaakt van interne en externe risico’s die door de leden van de Raad van Bestuur
en het management van de dochterondernemingen individueel worden beoordeeld op mogelijke invloed op
de onderneming. De beheersingsmaatregelen van de belangrijkste risico’s worden eveneens periodiek
geëvalueerd en aangepast. De Raad van Bestuur stelt zich ten doel het systeem voortdurend te toetsen en
daar waar nodig te verbeteren. De belangrijkste risico’s worden periodiek besproken met de Raad van
Commissarissen.

FINANCIËLE PLANCYCLUS EN MANAGEMENTINFORMATIE

De diverse dochterondernemingen stellen elk jaar strategische plannen op, gevoed door belangrijke
ontwikkelingen in de omgeving. Deze plannen worden na overeenstemming en goedkeuring omgezet in
jaarbudgetten. Het geconsolideerde strategisch plan en budget wordt besproken met de Raad van
Commissarissen. Rapportage van managementinformatie vindt plaats op dag-, week- en maandbasis.
Prognoses worden minimaal drie keer per jaar opgesteld. De behaalde resultaten worden op maandbasis
getoetst aan de budgetten en prognoses, de uitkomsten hiervan worden gerapporteerd aan de Raad van
Bestuur.

INTERN RISICOBEHEERSINGS- EN CONTROLESYSTEMEN

Om de kwaliteit van de financiële rapportages en operationele controles te waarborgen wordt gewerkt met
een duidelijke administratieve organisatie en een uitgebreid stelsel van interne controles. Dit stelsel van
controles is in grote mate verankerd in de informatiesystemen van de onderneming.

RISK MANAGEMENT MANUAL

In 2015 is een risk management manual opgesteld, waarin naast het risicobeheersingssysteem en de
organisatie aandacht wordt geschonken aan de risico-identificatie, de risicobeoordeling en de actieplannen.
In 2018 zal de manual worden aangepast naar aanleiding van de herijking van het risicobeheersingssysteem.

RICHTLIJNEN FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Omtrent de inrichting en handhaving van de financiële administratie en rapportage worden aan de
medewerkers van de financiële afdelingen richtlijnen en instructies gegeven, waarvan de details zijn
weergegeven in een naslagwerk. De richtlijnen en instructies voldoen aan de geldende IFRS-standaarden.

INTERNE AUDITFUNCTIE

De internal auditor verricht zijn werkzaamheden aan de hand van een gedetailleerd intern auditplan, een
vooraf vastgesteld toetsingskader en het Accell Group Internal Control Framework. In het Accell Group
Internal Control Framework zijn de inherente risico’s per proces weergegeven en de interne
beheersingsmaatregelen benoemd. Bij de interne audit worden bevindingen en aanbevelingen gedaan om de
interne beheersing te versterken. De bevindingen en aanbevelingen worden gecommuniceerd met de leden
van de Raad van Bestuur en kennen een verplichte opvolgingstermijn. Met de auditcommissie van de Raad
van Commissarissen is afgesproken dat de bevindingen met een hoge prioriteit direct aan haar worden
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gerapporteerd door de internal auditor. Dit geldt eveneens voor de opvolging van de eerdere bevindingen
met een hoge prioriteit. De opvolging van de bevindingen met een hoge prioriteit is een vast agendapunt
tijdens de auditcommissievergaderingen.

In het Accell Group Internal Control Framework zijn tevens de interne procedures, richtlijnen en de
management regulations verankerd die een financiële impact kunnen hebben. Management regulations zijn
opgesteld om de Raad van Bestuur te betrekken bij belangrijke decentrale beslissingen en om goedkeuring,
veelal schriftelijk, te verlenen voor deze beslissingen.

In de afgelopen jaren zijn interne audits bij diverse dochterondernemingen van Accell Group verricht. Tevens
is aandacht gegeven aan de groepsbrede controlemaatregelen. Als onderdeel van het intern auditplan wordt
het onderwerp fraude met het lokale management besproken; dit onderwerp komt ook aan de orde in
periodieke overleggen met de CFO. Het onderwerp fraude-risico management wordt geagendeerd op de
controllersmeeting en in overleggen tussen de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Op deze
manier wordt de verantwoordelijkheid voor het voorkomen en detecteren van frauderisico’s onder de
aandacht gebracht van en gedeeld met het lokale management.

In 2018 zal verder worden gegaan met de ontwikkeling van het Accell Group Internal Control Framework en
de groepsbrede controlemaatregelen. Data-analyse wordt ingezet als controlemiddel binnen de afdeling
internal audit van Accell Group. Het doel is om met data-analyse doorlopende monitoring toe te passen,
gericht op het krijgen van indicatoren uit IT-systemen, processen en beheersingsmaatregelen, die op
regelmatige basis worden verzameld, gecontroleerd en gemonitord. Daarnaast zal de internal auditor het
systeem van riskmanagement reviewen en de risico-analyse van 2018 faciliteren. Naast de eerder
genoemde reguliere interne audits vinden er op verzoek van de Raad van Bestuur of op verzoek van de
auditcommissie ook specifieke ad hoc opdrachten plaats. In 2017 is besloten de afdeling internal audit te
versterken met twee functionarissen. Naar verwachting zal dat in 2018 gerealiseerd worden.

EXTERNE ACCOUNTANT

Door de externe accountant wordt jaarlijks een auditplan opgesteld. In het kader van de jaarrekeningcontrole
worden de opzet en bestaan van de belangrijkste interne beheersingsmaatregelen van bedrijfsprocessen
getoetst door de externe accountant. Hierover wordt formeel in een managementletter gerapporteerd. De
belangrijkste bevindingen uit de managementletter worden besproken met de voltallige Raad van Bestuur en
ook met de auditcommissie van de Raad van Commissarissen (deels in afwezigheid van de Raad van
Bestuur).

LETTER OF REPRESENTATION

De directeuren van dochterondernemingen tekenen ieder jaar een Letter of Representation, een
gedetailleerde verklaring met betrekking tot de financiële jaarrapportages en het bestaan en functioneren
van interne controlesystemen. Ten behoeve van deze gedetailleerde verklaring is een checklist van
onderwerpen opgesteld die jaarlijks ook door andere leden van het management van de
dochterondernemingen wordt ondertekend.
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Accell Group heeft een interne gedragscode. Deze is in 2013 geactualiseerd en opnieuw vastgesteld door■

de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Deze interne gedragscode is van
toepassing op alle medewerkers en is gepubliceerd op de corporate website van Accell Group.
De uitgangspunten voor de directeuren van dochterondernemingen van Accell Group zijn vastgelegd in■

management regulations. Hierin zijn gedetailleerde regels opgenomen met betrekking tot de interne
besluitvorming en communicatie.
Accell Group heeft een klokkenluidersregeling. Deze is, naar aanleiding van gewijzigde wetgeving in■

Nederland, in 2017 geactualiseerd en opnieuw vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door
de Raad van Commissarissen. De klokkenluidersregeling is gepubliceerd op de corporate website van Accell
Group en verzekert dat een mogelijke inbreuk op het bestaande beleid en procedures gemeld kan worden,
zonder dat degene die aangifte doet hiervan enige negatieve consequentie ondervindt.
In 2015 is uitvoering gegeven aan het eerder genomen besluit om de supply chain op groepsniveau te■

organiseren om daarmee een betere beheersing te hebben van beschikbaarheid van producten ten
behoeve van de verkoop en het verlagen van het werkkapitaal, met name van de voorraden. Hiertoe is in
2015 de Raad van Bestuur uitgebreid met een Chief Supply Chain Officer (CSCO) en is inmiddels een
afdeling opgezet van circa 20 medewerkers.

SPARTA R5TE

AWARD: GOED INDUSTRIEEL ONTWERP 2017

Sparta’s R5TE is een elektrische toerfiets waarvan de motor en de vijf versnellingen zijn geïntegreerd in het achterwiel. Deze
sportieve fiets is voorzien van hydraulische schijfremmen en heeft een rubberen riem in plaats van een ketting, dus geen smeer
meer op de broekspijpen. De uitneembare accu is half geïntegreerd in het frame van de fiets en in huis op te laden.

OVERIGE RISICOBEHEERSINGMAATREGELEN:

https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/interne-gedragscode/interne-gedragscode.htm
https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/klokkenluidersregeling/klokkenluidersregeling.htm
https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/klokkenluidersregeling/klokkenluidersregeling.htm
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VERANDERINGEN IN DE MARKT
Het consumenten-aankoopgedrag van fietsen
en de rol van de vakhandel is de laatste jaren
sterk veranderd. Veel producten zijn nu ook
online beschikbaar. Er kan kanaalconcurrentie
ontstaan. Daarnaast is er een maatschappelijke
ontwikkeling richting circulair ondernemen met
als belangrijke trends de beweging van bezit
naar gebruik en duurzaam materiaalgebruik.

  
Mitigatie van het risico
Accell Group besteedt veel aandacht aan
merkpositionering en innovatie om zo
consumentenvoorkeur voor de producten te
creëren. Accell Group wil ervoor zorgen dat de
producten overal verkrijgbaar zijn, zowel offline
als online, waar de consument de koop of de
huur- of gebruiksovereenkomst wil sluiten. De
vakhandel kan hierbij een dienstverlenende rol
spelen. De verscherpte strategie van Accell
Group gaat hierop uitgebreid in. De IT policy
wordt aangescherpt en meer gericht op
consumentendienstverlening en analyse van
consumer data. Ook is er aandacht voor de end-
of-life fase van de fiets, zoals het opzetten van
inzamelsystemen voor batterijen.

 
OVERNAMES
De ondernemingsstrategie wordt deels
geëffectueerd met overnames. Overgenomen
bedrijven zouden echter niet aan de gehanteerde
verwachtingen en gestelde doelen kunnen
voldoen. Dit heeft te maken met inschattingen
en beoordelingen tijdens het overnameproces,
alsook met de integratie van de overgenomen
bedrijven naderhand. Daarnaast bestaat de kans
dat Accell Group de acquisitiestrategie niet
effectueert, doordat in onvoldoende mate
passende bedrijven worden overgenomen.

  
Mitigatie van het risico
Accell Group maakt gebruik van uiteenlopende
interne kennis en ervaring. Daarnaast worden
externe deskundigen ingeschakeld. De Raad van
Bestuur is altijd direct bij een overname
betrokken. De Raad van Commissarissen denkt
actief mee en dient toestemming te verlenen.
Ook het consortium van banken dient in
bepaalde gevallen toestemming te verlenen voor
overnames.
Nieuwe bedrijven worden gewoonlijk op korte
termijn geïntegreerd in de groep. Accell Group is
voortdurend op zoek naar en in contact met
mogelijke overnamekandidaten.
De wereldwijd veranderende economische
situatie en veranderende mogelijkheden van
financiering kunnen de financierbaarheid van
overnames moeilijker of onmogelijk maken.
Kapitaalkrachtigere kopers op de
overnamemarkt kunnen dan in het voordeel zijn.

BELANGRIJKSTE RISICO’S EN MITIGATIE VAN DEZE RISICO’S

De resultaten van Accell Group worden beïnvloed door de algemene economische omstandigheden en
vooruitzichten voor de landen waarin de onderneming actief is. Daarnaast zijn de ontwikkelingen op de
belangrijkste inkoopmarkten van belang. We delen de risico’s in naar de volgende onderdelen: strategische,
operationele, financiële en compliance risico’s. In het kader van integrated reporting zijn de sociale en
milieurisico’s in deze onderdelen geïntegreerd. De vermelde risico’s geven geen volledige opsomming van de
risico’s waaraan de onderneming is blootgesteld. Daarnaast worden risico’s maar eenmaal genoemd, hoewel
ze soms in meerdere onderdelen zouden passen.

 

STRATEGISCHE RISICO'S
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MARKETING EN ONTWIKKELING
De merkenstrategie van de onderneming vraagt
om voortdurende innovatie en de ontwikkeling
van aansprekende producten, mede in relatie tot
de ontwikkelingen bij haar concurrenten. Deze
uitdaging moet ook op lange termijn kunnen
worden waargemaakt. Het risico bestaat dat
Accell Group onvoldoende innovatieve producten
ontwikkelt of zonder succes op de markt brengt.
Een mogelijk veranderd consumentenbewustzijn
ten aanzien van merken en producten speelt een
rol.

  
Mitigatie van het risico
Accell Group investeert continu in de
ontwikkeling van haar merken en producten.
Daartoe is de beschikbaarheid van getalenteerde
en gemotiveerde managers en medewerkers van
essentieel belang. Er vinden periodiek
assessments plaats van de managementteams
van de bedrijven.

 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Om de strategie succesvol ten uitvoer te kunnen
brengen is sterk leiderschap nodig. Het niet
voldoende aanwezig zijn van
leiderschapskwaliteiten en een gebrek aan focus
vormen daarom een risico voor de implementatie
van de strategie.

  
Mitigatie van het risico
Om het management van Accell Group in staat te
stellen de strategie voortvarend te
implementeren, en de daarbij behorende
strategische en operationele uitdagingen te
overkomen, gaan wij:
• Intensiever rekruteren van strategische capaciteiten
(zoals planning, inkoop, IT, marketing, innovatie en
project management).
• Implementeren en opvolging geven aan het Accell
medewerkersbetrokkenheidsonderzoek.
• Het programma ‘Accell Talent Review’ introduceren
om persoonlijke ontwikkelplannen te creëren en waar
nodig individuele interventies te kunnen doen.
• De korte termijn beloningsregeling voor senior
management aanpassen door een duidelijke
connectie te maken tussen de prestaties van Accell
Group en lokale en persoonlijke successen.

 
CONCURRENTIE
De fietsenbranche kenmerkt zich door intensieve
concurrentie tussen bestaande aanbieders,
terwijl tegelijkertijd nieuwe aanbieders en aan de
branche gerelateerde producten hun intrede
kunnen doen. Het risico bestaat dat Accell Group
in onvoldoende mate in staat is het gedrag van
(potentiële) concurrenten te voorspellen of
daarop adequaat te reageren. Door verkoop via
verschillende kanalen kunnen pricing-verschillen
ontstaan. Het risico is dat Accell Group merken
markt verliezen door onvoldoende
mogelijkheden met betrekking tot pricing van de
producten.

  
Mitigatie van het risico
Accell Group besteedt veel tijd en geld aan het
doen van marktonderzoek, dat mede de basis
vormt voor besluitvorming.

OPERATIONELE RISICO'S
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SEIZOENSMATIGE VERKOPEN EN LOGISTIEKE
RISICO'S
De omzet wordt in belangrijke mate bepaald
door de seizoenen. De verkoop van fietsen vindt
vooral in het voorjaar en de zomer plaats. Het
risico bestaat dat de onderneming onvoldoende
in staat is zich tijdig aan te passen, waardoor de
tijdige levering onder druk komt te staan. Tevens
kan het weer van invloed zijn op de verkopen
gedurende het seizoen. Slecht weer in het
voorjaar en/of extreem warm of slecht weer in
de zomer kunnen een negatieve invloed hebben
op de vraag naar fietsen, hierdoor kunnen
voorraden overblijven aan het eind van het
seizoen die met korting verkocht moeten
worden.

  
Mitigatie van het risico
Accell Group hanteert seizoensmatige productie-
en verkoopplanningen en streeft naar een
continue verbetering van de voorspelbaarheid
van de afzet. Lange aanvoerlijnen in combinatie
met de onvoorspelbaarheid van het weer en de
afzet kunnen hogere voorraden veroorzaken.
Daarom probeert de onderneming zo flexibel
mogelijk in te spelen op veranderingen in vraag
en aanbod gedurende het seizoen. Bij online
verkopen is een jaarcollectie minder belangrijk.
Productinnovaties kunnen gedurende het hele
seizoen worden geïntroduceerd.
Met de opzet van een supply chain organisatie
op groepsniveau kan de planning beter worden
aangestuurd waardoor de beschikbaarheid
toeneemt en onnodige voorraden voorkomen
kunnen worden.
Accell Group hanteert geen derivaten die te
maken hebben met de invloeden van het weer.

 
PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID
Onvolkomenheden in de producten kunnen
leiden tot schade bij en claims van de
eindgebruiker, met als mogelijke gevolgen
enerzijds lichamelijke schade voor de consument
en anderzijds financiële en/of reputatieschade
voor de onderneming. Het toenemende
zelfbewustzijn van de consument is hierbij een
belangrijke ontwikkeling.

  
Mitigatie van het risico
De onderneming besteedt grote zorg aan de
kwaliteit en veiligheid van haar producten.
Hiertoe hanteert zij, mede op wet- en
regelgeving gebaseerde, standaarden, test- en
controlesystemen en ‘recall’-draaiboeken. Accell
Group heeft een lage risicobereidheid op het
gebied van productveiligheid. Daarnaast
onderhoudt Accell Group nauwe contacten met
overheden en belangenorganisaties om
veiligheid van fietsen te borgen en te verbeteren.

 

COMPLIANCE RISICO'S
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IMPORTHEFFINGEN
Voor import van fietsonderdelen in Europa en de
Verenigde Staten zijn diverse heffingen van
toepassing. Er is een algemene importheffing
van toepassing (5%-15%) waarop sommige
landen een korting hebben. Daarnaast is op
import van fietsen uit China naar Europa een
antidumpingheffing van toepassing. De heffing
bedraagt momenteel 48,5% voor import uit
China. De regeling is ook van toepassing op de
import van bepaalde fietsonderdelen uit China,
om te voorkomen dat bijna complete fietsen
worden geïmporteerd alsof het onderdelen
betreft. De regeling is voornamelijk bedoeld om
import van complete fietsen tegen een oneerlijk
prijsniveau te voorkomen. Als er geen heffingen
meer zouden zijn dan wel het niveau van de
heffingen substantieel zou veranderen, zou dat
een verandering van de structuur van aanbod en
vraag op de Europese fietsmarkten tot gevolg
kunnen hebben.

  
Mitigatie van het risico
Fietsproducenten in Europa hebben voor
onderdelen die ze inkopen voor eigen montage
een vrijstelling. Deze vrijstelling geldt voor alle
productiebedrijven van Accell Group in Europa.
Accell Group positioneert haar fietsencollectie in
het hogere marktsegment. In de strategische
positionering zijn hier met name kwaliteit en de
reactiesnelheid naar de markt van belang. Het
aandeel van de assemblagekosten in de totale
kostprijs van de fietsen in het hogere segment is
beperkt. De impact van een eventuele opheffing
of substantiële verlaging van de heffing wordt
hierdoor verkleind.

 
SUPPLY CHAIN
Productie van onderdelen vindt voor een groot
deel plaats in Aziatische landen. Het feit dat in
deze landen sociale en milieuaspecten vanuit
ander perspectief bekeken worden dan bij ons
brengt een reputatierisico met zich mee.

  
Mitigatie van het risico
Toeleveranciers moeten de Code of Conduct van
Accell Group ondertekenen. Daarnaast auditen
we onze eerstelijns leveranciers op zowel sociale
als milieuaspecten volgens een binnen de
fietsindustrie ontwikkeld auditsysteem.

 
VALUTA- EN RENTERISICO
De omzetten, resultaten en kasstromen van de
onderneming zijn onderhevig aan
koersfluctuaties van de (deels) niet- functionele
valuta. Het betreft hier voornamelijk de
Amerikaanse dollar en in mindere mate de
Japanse yen, het Britse pond, de Taiwanese
dollar en de Chinese yuan. Ook schommelingen
in de rentestanden hebben invloed op de
resultaten en kasstromen van de onderneming.

  
Mitigatie van het risico
Accell Group wil de impact van niet-functionele
valuta minimaliseren en beheerst het
transactierisico door de valutabehoefte met
behulp van derivaten in te dekken. Alle
gehanteerde derivaten kennen een
onderliggende bedrijfseconomische basis; dit
wordt strikt in de hand gehouden om mogelijke
speculatieve posities te voorkomen. Accell Group
hanteert een actief rentebeleid, onder meer door
het gebruik van interest rate swaps.

 

 

FINANCIËLE RISICO'S
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FINANCIERINGSRISICO
De onderneming is ten dele met een bancaire
faciliteit gefinancierd, waardoor seizoensmatige
schommelingen van het werkkapitaal kunnen
worden opgevangen, alsmede (kleinere)
acquisities kunnen worden gefinancierd. Het
risico bestaat dat de benodigde middelen om aan
de financiële verplichtingen te kunnen voldoen
niet of niet tijdig kunnen worden verkregen, wat
de groei van de onderneming in gevaar brengt.

  
Mitigatie van het risico
Accell Group beperkt het financieringsrisico door
middel van een gecommitteerde financiering op
groepsniveau, die is afgesloten met een aantal
solide financieringspartijen. De faciliteit komt
tegemoet aan de karakteristieken van de
onderneming en biedt de nodige transparantie
en zekerheid aan de financieringspartijen. De
voorwaarden die van toepassing zijn op de
bancaire financiering staan meer in detail
toegelicht in paragraaf 5.6 Toelichting op de
geconsolideerde jaarrekening.

Herijken van het risicobeheersingssysteem als gevolg van de aangekondigde organisatieverandering■

behorend bij de aangescherpte groepsstrategie;
Herbeoordeling van de belangrijkste risico’s, waarbij door middel van input vanuit de werkmaatschappijen,■

Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen wordt beoordeeld of de huidige risico’s alsmede de daarbij
behorende risicobereidheid nog actueel zijn;
Explicieter uitwerken van de risicobereidheid;■

Verdere integratie van de risico’s met betrekking tot duurzaamheid met aandacht voor zowel de mens als■

de milieu-kant hiervan;
Betrekken van de internal auditfunctie bij de toetsing van de opvolging van controlemaatregelen en de■

beoordeling van risico’s;
Verbetering van de opzet en werking van controleprocessen rondom de bepaling en afdracht van■

invoerheffingen.

 
 

GEPLANDE VERBETERINGEN IN 2018

Het risicomanagementsysteem bij Accell Group is verankerd in de organisatie en is in de afgelopen jaren
verder uitgebouwd en verbeterd. Voor 2018 staan de volgende acties en/of verbeteringen gepland om
verder in te vullen:
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dat de jaarrekening, zoals opgenomen in hoofdstuk 5 van dit verslag, een getrouw beeld geeft van de■

activa, de passiva en de financiële positie op 31 december 2017, alsmede de winst en kasstromen over het
boekjaar 2017 van Accell Group N.V. en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen;
dat het bestuursverslag een getrouw beeld geeft over de toestand op 31 december 2017 en de gang van■

zaken van de onderneming en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen gedurende
het boekjaar 2017.

 4.5 BESTUURDERSVERKLARING
Met inachtneming van het bovengenoemde en gelet op best practice bepaling 1.4.3 van de Nederlandse
Corporate Governance Code, verklaart de Raad van Bestuur dat:

i. het verslag in voldoende mate inzicht geeft in tekortkomingen in de werking van de interne
risicobeheersings-en controlesystemen;

ii. voornoemde systemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen
onjuistheden van materieel belang bevat;

iii. het naar de huidige stand van zaken gerechtvaardigd is dat de financiële verslaggeving is opgesteld op
going concern basis; en

iv. in het verslag de materiële risico’s en onzekerheden zijn vermeld die relevant zijn ter zake van de
verwachting van de continuïteit van de vennootschap voor een periode van twaalf maanden na opstelling
van het verslag.

Verwijzend naar artikel 5:25c lid 2 sub c van de Wet op het financieel toezicht en met inachtneming van het
bovengenoemde, alsmede kennisgenomen van de uitkomsten van de werkzaamheden van de externe
accountant ten behoeve van de jaarrekeningcontrole, verklaart de Raad van Bestuur:

In dit bestuursverslag zijn de wezenlijke risico’s waarmee Accell Group N.V. wordt geconfronteerd
beschreven. De Raad van Bestuur tekent hierbij aan dat het interne risicobeheersings- en controlesysteem
ten doel heeft significante risico’s waaraan de onderneming is blootgesteld op een optimale wijze te
identificeren en te beheersen, waarbij rekening wordt gehouden met de aard en omvang van de organisatie.

Een dergelijk systeem kan niet de absolute zekerheid verschaffen voor het bereiken van de doelstellingen.
Evenmin kan het met zekerheid voorkomen dat zich gevallen voordoen van materiële vergissingen, schade,
fraude of overtredingen van wettelijke voorschriften. De werkelijke effectiviteit ervan kan slechts aan de
hand van de resultaten over een langere periode worden beoordeeld.
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 STAKEHOLDERINTERVIEW AANPAK FIETSENDIEFSTAL

‘SAMENWERKING IS CRUCIAAL’
Samen met de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (StAVc), politie, overheden,
kennisinstellingen en andere fabrikanten werkt Accell Group aan de aanpak van
fietsendiefstal. Mojgan Yavari, hoofdinspecteur van politie en gedetacheerd bij StAVc als
landelijk coördinator Aanpak Fietsendiefstal, vertelt over het belang van samenwerking,
de inzet van lokfietsen en de komst van connected bikes.

HOE GROOT IS HET PROBLEEM VAN FIETSENDIEFSTAL?

“Fietsendiefstal is een hardnekkig probleem, waarvan de exacte omvang lastig te bepalen is. Op basis van
aangiftecijfers en beschikbare data vermoeden we dat het in Nederland gaat om ongeveer een half miljoen
fietsendiefstallen per jaar. Omdat de aangiftebereidheid laag en de registratie niet perfect is, blijft het een
schatting. Fietsendiefstal is geen uniek Nederlands probleem, maar omdat de fiets zo is verweven met ons
dagelijks leven, is de maatschappelijke impact groot.”
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IS ER VOORAL SPRAKE VAN GELEGENHEIDSDIEFSTAL OF GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT?

“We zien over de afgelopen tien jaar een duidelijke verschuiving van gelegenheidsdiefstal naar criminele
bendes die professioneel te werk gaan. Dit hangt sterk samen met de komst van steeds geavanceerdere en
duurdere e-bikes en sportfietsen. Het is voor fietsendieven aantrekkelijk om dit soort fietsen te stelen. Door
de groeiende aandacht voor duurzaamheid en de veranderende rol van de fiets in de mobiliteitsketen neemt
de populariteit van fietsen over de hele wereld enorm toe. Criminelen merken dit ook op en gaan gericht op
zoek naar merken en modellen waar veel vraag naar is.”

HOE WORDT FIETSENDIEFSTAL AANGEPAKT EN WAT IS DE ROL VAN ACCELL GROUP?

“De aanpak is gebaseerd op een nauwe samenwerking tussen politie, overheden, kennisinstellingen,
fabrikanten en verzekeraars. Binnen de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, maar ook binnen een
samenwerkingsverband als “Tour de Force” delen we inzichten en best practices met elkaar. Hoewel iedere
partij zijn eigen doelen en motivatie heeft, hebben we er allemaal belang bij om het aantal diefstallen terug te
dringen en de pakkans te vergroten. Ik ken Accell Group als een bedrijf dat veel waarde hecht aan
samenwerking en altijd een drijvende kracht is achter dit soort initiatieven. Daarnaast voorziet Accell Group
ons van lokfietsen.”

“Met behulp van lokfietsen brengen we routes in
kaart en stellen we daderprofielen op.”

OP WELKE MANIER WORDEN LOKFIETSEN INGEZET?

“Lokale politie-eenheden plaatsen in overleg met het Openbaar Ministerie lokfietsen, voorzien van track &
trace. Dit doen ze op strategische locaties waarvan bekend is dat er vaker fietsen worden gestolen. Als een
fiets wordt gestolen kunnen we direct tot aanhouding overgaan, maar er ook voor kiezen om de fiets te
blijven volgen. Zo brengen we routes in kaart en stellen we daderprofielen op. Daarbij hebben lokfietsen een
afschrikwekkend effect op fietsendieven.”
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WAAR VALT NOG MEER WINST TE BEHALEN?

“Als mensen aangifte doen van een gestolen fiets, weten ze in negen van de tien gevallen niet wat het
framenummer is. Ook andere kenmerken zijn vaak lastig te achterhalen. Dat is ook niet zo gek, maar het
beperkt wel de effectiviteit van de opsporing. Binnen Tour de Force denken we dan ook na over een centraal
registratiesysteem waarin dit soort unieke kenmerken zijn opgenomen. Het mooiste scenario zou zijn dat al
deze informatie in een app staat, waarmee mensen met een druk op de knop aangifte kunnen doen. Dit zal
een bijdrage leveren aan een kwalitatief goede aangifte, wat kan resulteren in het vergroten van de pakkans
en het terugvindpercentage. Tot het zover is zou ik iedereen willen aanraden de kenmerken van zijn fiets
goed vast te leggen en altijd aangifte te doen van diefstal.”

WAT BETEKENT DE KOMST VAN DE CONNECTED BIKE VOOR DE AANPAK VAN FIETSENDIEFSTAL?

“De connected bikes die nu op de markt komen zijn standaard voorzien van track & trace. Eigenaren kunnen
de locatie van hun fiets live via een app volgen. Hiermee wordt het makkelijker om gestolen fietsen te
lokaliseren, maar het betekent ook dat de rol die alle betrokkenen hebben in de aanpak van fietsendiefstal
gaat veranderen.”
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