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PERSBERICHT
Talpa verhoogt voorgenomen bod op TMG naar €6,35 per TMG Aandeel
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Talpa verhoogt haar voorgenomen bod naar €6,35 per TMG Aandeel, een premie van 8% ten
opzichte van het voorgenomen bod van €5,90 zoals aangekondigd door het consortium van
Mediahuis en VP Exploitatie op 19 februari 2017
Talpa heeft haar boekenonderzoek inmiddels succesvol afgerond, gesprekken gevoerd met de
Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van TMG en Talpa heeft hierin bevestigd gezien
dat de combinatie Talpa/TMG het Nederlands multimediale succes kan worden dat Talpa voor
ogen heeft
Talpa onderschrijft en ondersteunt de strategie en plannen zoals geformuleerd door het senior
management en de Raad van Bestuur van TMG en goedgekeurd door de Raad van
Commissarissen
Een combinatie van TMG en Talpa zal resulteren in een onafhankelijk Nederlands
multimediabedrijf, met sterke en brede marktposities, en zal gericht zijn op het realiseren van
groei en opbrengstsynergiën in plaats van kostenbesparingen
TMG zal een separate entiteit zijn binnen Talpa met behoud van haar eigen merken, een eigen
directie en onafhankelijke redactieraden
Talpa beschikt op basis van "certain funds" over direct beschikbare geldmiddelen om het
voorgenomen verhoogde bod te financieren
Talpa heeft de Raad van Commissarissen afgelopen zondag 26 februari 2017 bericht over haar
voornemen om haar initiële bod op TMG op korte termijn te verhogen. Mede gelet daarop is
het onbegrijpelijk dat de Raad van Commissarissen Talpa heeft geïnformeerd dat de Raad van
Commissarissen heeft besloten om in exclusieve onderhandeling te treden met Mediahuis en
VP Exploitatie en de onderhandelingen met Talpa op te schorten
Gelet op de hoogte van het voorgenomen verhoogde bod van Talpa, de ondersteuning door
Talpa van de door de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen voorgestane strategie en
de verplichting voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen om een level playing
field te waarborgen, vertrouwt Talpa erop dat de Raad van Commissarissen de gesprekken met
Talpa op zeer korte termijn weer zal hervatten en het verhoogde voorgenomen bod van Talpa
in overweging zal nemen in lijn met de fiduciary duties van de Raad van Commissarissen

Laren, 1 maart 2017 – Talpa Holding N.V. (“Talpa”) verhoogt haar voorgenomen bod op Telegraaf
Media Groep N.V. (“TMG”), na het succesvol afronden van haar boekenonderzoek. Talpa verhoogt
haar voorgenomen bod op alle uitstaande (certificaten van) aandelen van TMG (“TMG Aandelen”)
naar een prijs van €6,35 per TMG aandeel in cash (cum dividend) (het “Verhoogde Voorgenomen
Bod”).
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Verhoogd Voorgenomen Bod
Op 23 januari 2017 heeft Talpa haar voornemen kenbaar gemaakt om een openbaar bod uit te
brengen op alle TMG Aandelen voor een prijs van €5,90 per aandeel (cum dividend) in cash (het
"Initiële Voorgenomen Bod").
Inmiddels heeft Talpa haar boekenonderzoek succesvol afgerond, gesprekken gevoerd met de Raad
van Bestuur en Raad van Commissarissen van TMG en is mede op basis hiervan bereid haar Initiële
Voorgenomen Bod te verhogen met 8% naar €6,35 per TMG aandeel (het “Verbeterde Voorgenomen
Bod”). Dit Verbeterde Voorgenomen Bod doet recht aan een sterk geloof in de kracht van TMG, de
zelfstandige strategie en potentie van TMG én de combinatie met Talpa die zal leiden tot een
nationaal multimediabedrijf met groeipotentie en te verwachten opbrengstsynergiën.
Het Verbeterde Voorgenomen Bod betekent:
• een premie van 8% ten opzichte van het voorgenomen bod van Mediahuis N.V. en VP
Exploitatie N.V. (gezamenlijk, het “Consortium”) van €5,90 per TMG Aandeel op 19 februari
2017;
• een premie van 83% ten opzichte van de slotkoers van de TMG Aandelen van 13 december
2016, de dag voor het publiek bekend worden van de gesprekken tussen TMG en het
Consortium;
• een premie van 78% ten opzichte van de 3-maands volume gewogen gemiddelde prijs per
TMG Aandeel (“VWAP”) en een premie van 72% ten opzichte van de 12-maands VWAP van
13 december 2016, de dag voor het publiek bekend worden van de gesprekken tussen TMG
en het Consortium.
Het is de intentie dat het Verbeterde Voorgenomen Bod zal worden uitgebracht door Talpa of door
één van haar groepsmaatschappijen.
Strategie
Talpa wil samen met TMG een Nederlands onafhankelijk multimediabedrijf creëren met sterke
posities in print, radio, televisie en online om consumenten in Nederland 24/7 te voorzien van
content.
De strategie van Talpa en TMG (de “Combinatie”) zal zich concentreren op het inzetten van
multimediale content over verschillende platformen, waarbij deze platformen voor een verdere
integratie zorgen tussen verschillende media activiteiten die interessant zijn voor zowel lezers,
kijkers, luisteraars én adverteerders in Nederland. Print zal een belangrijk onderdeel zijn voor de
ontwikkeling van content die cross mediaal ingezet kan worden.
Talpa onderschrijft en ondersteunt de strategie en plannen zoals geformuleerd door het senior
management en de Raad van Bestuur van TMG en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
Talpa zal TMG ondersteunen om de huidige strategie uit te voeren inclusief het bestaande "Terra
Nova" plan, wat het startpunt zal zijn voor verdere acceleratie van de groeistrategie van TMG.
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Talpa is voornemens zich met de Combinatie primair te concentreren op het realiseren van groei en
opbrengstsynergiën in plaats van het realiseren van kostenbesparingen. Talpa ziet groei van
opbrengsten door middel van het verbeteren van en investeren in kwaliteit van content en het
creëren van een multimediaal saleshuis. Talpa verwacht geen significante besparingen en afvloeiing
van werknemers, anders dan wat reeds besloten en aangekondigd is door de Raad van Bestuur met
de steun van de Raad van Commissarissen.
Organisatiestructuur
TMG zal een separate entiteit vormen binnen Talpa. TMG zal blijven beschikken over een eigen
directie en onafhankelijke redactieraden. De identiteit van TMG en haar merken, waaronder De
Telegraaf, zullen daarmee behouden blijven. Talpa heeft afspraken en bescherming voorgesteld in
het concept fusieprotocol om de status van TMG en de positie van haar werknemers en
redactieraden binnen de Combinatie te waarborgen. Onafhankelijke commissarissen zullen daarbij
nakoming van deze afspraken kunnen afdwingen.
De krant en de redacties zullen een centrale rol spelen bij het creëren van content, die via de
verschillende platformen verspreid kan worden. Talpa zal de huidige onafhankelijkheid van redacties
respecteren en behouden en ernaar streven om de kwaliteit van journalistiek te waarborgen. Het is
de ambitie van Talpa om de redacties te ondersteunen in het veranderende medialandschap. Om dit
te realiseren wil Talpa verder investeren in het produceren en creëren van content en journalistieke
kwaliteit.
Financiering
Talpa beschikt op basis van "certain funds" over direct beschikbare geldmiddelen om het Verbeterde
Voorgenomen Bod te financieren. Een prudente financiering in combinatie met de financiële kracht
van Talpa zorgt ervoor dat Talpa kan investeren in de toekomstige strategie van de Combinatie.
Beste propositie voor alle stakeholders
Talpa is van mening dat het Verbeterde Voorgenomen Bod een aantrekkelijke propositie is voor alle
stakeholders van TMG en superieur is aan het voorgenomen bod van het Consortium:
•
•

•
•
•
•

Het Verbeterde Voorgenomen Bod betekent een significant hogere prijs voor
aandeelhouders
Talpa onderschrijft en staat volledig achter de strategie en plannen zoals geformuleerd door
TMG, die de basis zullen vormen voor verdere acceleratie van de groeistrategie van de
Combinatie
De Combinatie zal resulteren in een onafhankelijk Nederlands multimediaal bedrijf met
sterke en brede marktposities
De Combinatie kan met de voorgestelde multimediale aanpak inspelen op het veranderende
medialandschap
De Combinatie zal zich primair richten op het realiseren van groei en opbrengstsynergiën in
plaats van kostenbesparingen
Talpa beoogt geen significante besparingen en afvloeiing van werknemers, anders dan wat
reeds besloten en aangekondigd is door TMG
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TMG zal een separate entiteit zijn binnen Talpa met een eigen directie en onafhankelijke
redactieraden
De identiteit van TMG en haar merken, waaronder De Telegraaf, zullen behouden blijven
Talpa zal de huidige onafhankelijkheid van de redacties behouden en ernaar streven om de
kwaliteit van journalistiek te waarborgen
Talpa zal de redacties ondersteunen in het veranderende medialandschap en te investeren in
het produceren en creëren van content en journalistieke kwaliteit
Het Verbeterde Voorgenomen Bod zal gefinancierd worden uit direct beschikbare
geldmiddelen
Een prudente financiering en de financiële kracht van Talpa zorgen ervoor dat Talpa kan
investeren in de toekomstige strategie van de Combinatie
Talpa heeft afspraken en bescherming voorgesteld in het concept fusieprotocol om de status
van TMG en de positie van haar werknemers en redactieraden binnen de Combinatie te
waarborgen. Onafhankelijke commissarissen zullen daarbij nakoming van deze afspraken
kunnen afdwingen

Met de steun van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen verwacht Talpa dat zowel VP
Exploitatie N.V. als Mediahuis N.V. overtuigd kunnen worden om hun belang in TMG onder het
Verbeterde Voorgenomen Bod aan te bieden. Hiermee kan Talpa de beoogde Combinatie tot stand
kan brengen, welke in het belang is van TMG en alle bij TMG betrokken stakeholders, waaronder de
aandeelhouders, de redacties en de werknemers.
Besluit Raad van Commissarissen
Talpa heeft afgelopen zondag 26 februari 2017 aan de Raad van Commissarissen haar intentie
kenbaar heeft gemaakt om haar initiële bod op korte termijn te verhogen. Mede gelet daarop is het
onbegrijpelijk dat de waarnemend voorzitter van de Raad van Commissarissen dinsdagmiddag
telefonisch aan Talpa heeft laten weten dat hij "de regie naar zich toetrekt" en om – halverwege het
proces – in exclusieve onderhandeling te treden met het Consortium en die met Talpa op te
schorten. Voor dit abrupte afbreken van het door TMG in gang gezette proces bestaat geen valide
reden en is in strijd met de verplichting om een level playing field te waarborgen.
Het Verbeterde Voorgenomen Bod ligt 8% hoger dan het bod van het Consortium en is volledig in lijn
met de huidige strategie van TMG zoals die in 2016 door de Raad van Bestuur is vastgesteld en door
de Raad van Commissarissen goedgekeurd. Het in exclusieve onderhandeling treden met het
Consortium en daarmee de onderhandelingen met Talpa opschorten is niet in het belang van TMG en
de bij TMG betrokken stakeholders.
Talpa vertrouwt er dan ook op dat de Raad van Commissarissen de gesprekken met Talpa op zeer
korte termijn weer zal hervatten en het Verbeterde Voorgenomen Bod, in lijn met haar fiduciary
duties, in overweging zal nemen om tot een aanbeveling hiervan te kunnen komen.
Talpa is voornemens de reeds geplande gesprekken met de belangrijke stakeholders van TMG voort
te zetten.
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Een aanvraag tot goedkeuring van het concept biedingsbericht zal voor 17 april 2017 door Talpa bij
de AFM ingediend worden.
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.
Contact
Voor meer informatie over Talpa kunt u contact opnemen met Maud Burgers:
Tel:
+31 35 533 31 11, E-mail: press@talpa.tv
Dit is een persbericht van Talpa Holding N.V. (“Talpa”), ingevolge artikel 4 lid 3 en artikel 7 lid 4 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.

