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Talpa verwacht biedingsbericht op korte termijn algemeen
verkrijgbaar te stellen en trekt verzoek Ondernemingskamer in
Laren, 10 juni 2017 – Talpa Holding N.V. ("Talpa Holding") is nog steeds voornemens het
bod op de (certificaten van) aandelen van Telegraaf Media Groep N.V. ("TMG") door te
zetten. Talpa Beheer B.V. ("Talpa Beheer") en Dasym Investments II B.V. ("Dasym II")
trekken het verzoek aan de Ondernemingskamer om een onderzoek te gelasten naar het
beleid en de gang van zaken van TMG in.
Met verwijzing naar het persbericht van 12 april 2017 is Talpa Holding nog steeds voornemens het
openbaar bod op de (certificaten van) aandelen van TMG door te zetten voor € 6,50 per aandeel.
Talpa Holding verwacht het biedingsbericht met betrekking tot dit bod op korte termijn algemeen
verkrijgbaar te stellen.
Na ampel beraad hebben Talpa Beheer en Dasym II besloten om het verzoek aan de
Ondernemingskamer tot het gelasten van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van
TMG thans niet door te zetten. Dit verzoek wordt daarom ingetrokken.
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 heeft Talpa Holding recent aangekondigd de gehele eigendom van SBS
Broadcasting te verkrijgen, 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.
TALPA HOLDING
Voor meer informatie over Talpa Holding kunt u contact opnemen met Maud Burgers:
Tel:
+31 35 533 31 11
E-mail:
press@talpa.tv
Website:
talpaholding.com

Dit is een persbericht van Talpa Holding N.V. (“Talpa”), ingevolge artikel 4 lid 3 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.

