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Talpa verhoogt voorgenomen bod op TMG naar €6,50 per TMG Aandeel
Laren, 5 maart 2017 – Talpa Holding N.V. (“Talpa”) verhoogt haar voorgenomen bod op
alle uitstaande (certificaten van) aandelen (“Aandeel”) van Telegraaf Media Groep N.V.
(“TMG”) naar een prijs van €6,50 per TMG Aandeel in cash (cum dividend).
•

Het verhoogde bod van €6,50 per TMG Aandeel vertegenwoordigt een premie van 8,3% ten
opzichte van het aanbevolen bod van €6,00 zoals aangekondigd door Mediahuis, VP Exploitatie
en TMG op 5 maart 2017.

•

Het voorgenomen bod van € 6,50 per TMG Aandeel ligt boven de drempel van een
concurrerend bod, zoals vermeld in het gezamenlijke persbericht van Mediahuis, VP Exploitatie
en TMG op 5 maart 2017.

•

Talpa heeft de Raad van Commissarissen van TMG ("RvC") reeds op zaterdag 4 maart 2017
bericht over haar voornemen om haar bod van €6,35 op TMG op korte termijn weer te
verhogen, en laten weten de huidige impasse op te willen lossen en de RvC tijdig te informeren
in verband met mogelijke aanstaande besluitvorming. Talpa heeft daarbij de RvC nogmaals
verzocht de gesprekken met Talpa te hervatten.

•

Ondanks de herhaalde oproepen van Talpa aan de RvC om de gesprekken tussen Talpa en
TMG te hervatten, constateert Talpa dat de RvC deze oproep naast zich heeft neergelegd.
Door de gesprekken niet te hervatten heeft de RvC een gelijk speelveld tussen de verschillende
partijen, zoals ook verzocht door een aantal stakeholders van TMG, illusoir gemaakt.

•

Talpa heeft kennis genomen van het gezamenlijke persbericht van Mediahuis, VP Exploitatie
en TMG op 5 maart 2017 en zal op korte termijn haar positie en verdere stappen bekend
maken.

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 TVzenders 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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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.

