Persbericht

Talpa bevestigt voornemen van openbaar bod op TMG
Laren, 20 februari 2017 – Op 23 januari 2017 heeft Talpa Holding N.V. ("Talpa") haar
voornemen kenbaar gemaakt om een openbaar bod uit te brengen op alle geplaatste en
uitstaande (certificaten van) aandelen van Telegraaf Media Groep N.V. ("TMG") voor een
prijs van €5.90 per TMG aandeel (cum dividend) in cash (het "Bod"). Ingevolge artikel 7 lid
1 onder a van het Besluit openbare biedingen bevestigt Talpa middels dit bericht dat zij
nog steeds voornemens is het Bod uit te brengen. Talpa heeft verder kennisgenomen van
de verhoging van het voorgenomen bod van Mediahuis en VP Exploitatie en zal zich
hierover beraden. Talpa zal de markt informeren indien en zodra daar aanleiding toe is.
Sinds de aankondiging op 23 januari 2017, waarin Talpa haar voornemen kenbaar maakte om
middels het Bod samen met TMG Nederlands grootste onafhankelijke multimedia bedrijf te
creëren, heeft Talpa van TMG toegang gekregen tot informatie om een boekenonderzoek uit te
voeren en zijn er verscheidene gesprekken gevoerd met de Raad van Bestuur en de Raad van
Commissarissen van TMG. Talpa is voornemens om deze gesprekken voort te zetten, het
boekenonderzoek zo spoedig mogelijk af te ronden en om in goed overleg met de Raad van
Bestuur en de Raad van Commissarissen van TMG tot een door hen ondersteund bod te komen.
Een aanvraag tot goedkeuring van het concept biedingsbericht zal voor 17 april 2017 door Talpa
bij de AFM ingediend worden.
Dit is een persbericht van Talpa Holding N.V. (“Talpa”), ingevolge artikel 7 lid 1 onder a van het Besluit
Openbare Biedingen Wft, in verband met het mogelijke openbaar bod door Talpa of een van haar
groepsmaatschappijen op alle uitgegeven (certificaten van) aandelen in het kapitaal van Telegraaf
Media Groep N.V. (“TMG”). Deze aankondiging en daaraan gerelateerde documenten zijn geen
aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten van TMG te verkopen, te kopen of
hierop in te schrijven. Een bod zal slechts worden uitgebracht door middel van een apart, speciaal
voor dit doel gepubliceerd biedingsbericht, in overeenstemming met de in Nederland van toepassing
zijnde wet- en regelgeving. Deze aankondiging is niet bedoeld voor vrijgave, bekendmaking of
verspreiding, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar jurisdicties waar dit een
schending van de toepasselijke wetten of regels van die jurisdictie zou opleveren.
OVER TALPA HOLDING
Talpa Holding, het mediabedrijf van John de Mol, is onder meer eigenaar van Talpa Radio, dat met de zenders
538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica het grootste muziek entertainment bedrijf van Nederland vormt. Ook
houdt Talpa Holding een belang van 33% in SBS Nederland, dat vier TV-zenders exploiteert: SBS6, SBS9, NET5
en Veronica.
Talpa Media, dat vroeger deel uitmaakte van Talpa Holding, is in 2015 overgenomen door ITV Plc en functioneert
als een zelfstandig bedrijfsonderdeel binnen ITV Studios waar John de Mol nog steeds verantwoordelijk is voor
de creatie en productie van de (televisie)formats en concepten.
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