Mediahuis en VP Exploitatie bevestigen voorstel om krachten te
bundelen met TMG








Doel is vorming leidend multimediabedrijf dat duurzaam succesvol blijft
Heldere strategische logica voor sterke Nederlands-Belgische mediagroep
Krachtenbundeling verzekert toekomst journalistiek via titels met eigen redacties
Waarborg voor iconische titel De Telegraaf binnen breed aanbod van mediamerken
Aanzienlijke vergroting commerciële en financiële slagkracht
Intentie Mediahuis en VP Exploitatie voor gezamenlijk bod van € 5,25 met 51% premie
Familiaal eigenaarschap nieuwe groep garandeert lange termijn onafhankelijke journalistiek

Antwerpen, Goirle, 14 december 2016 – Mediahuis en VP Exploitatie bevestigen dat zij Telegraaf
Media Groep (TMG) een voorstel hebben gedaan om de ondernemingen Mediahuis en TMG te
combineren. Doel is te komen tot een toonaangevend multimediabedrijf, dat ook op lange termijn
succesvol blijft op de Nederlands-Belgische markt. Mediahuis en VP Exploitatie, dat momenteel een
belang van 41,3% in TMG houdt, zien een sterke strategische logica voor deze voorgenomen
krachtenbundeling, die de beste waarborg vormt voor een duurzame toekomst van de verschillende
nieuwsmerken van TMG. De Telegraaf kan daarin zijn eigen sterke koers varen, net zoals de andere
titels dat succesvol doen binnen de Mediahuis-groep.
Mediahuis en VP Exploitatie hebben TMG in augustus 2016 benaderd met een uitgewerkt voorstel voor
een strategisch logische krachtenbundeling, die moet resulteren in een aanzienlijke vergroting van de
toekomstige commerciële en financiële slagkracht. Die verruimde slagkracht is essentieel om succesvol te
blijven in een sterk gewijzigd en voortdurend evoluerend medialandschap met tal van nieuwe internationale,
digitale spelers. Substantiële investeringen in technologie en (journalistieke) innovatie zijn immers
noodzakelijk, om in deze nieuwe context als merken competitief te blijven op uiterst concurrerende markten.
Gert Ysebaert, CEO van Mediahuis: “Met ons voorstel willen wij samen met TMG en haar medewerkers
een succesvolle, stabiele combinatie vormen, die een leidende rol kan nemen in een sterk veranderend
medialandschap. Wij geloven zeer in de kracht van eigentijdse nieuwsmerken, in welke vorm dan ook, met
journalistieke content gemaakt door eigen redacties. Onze winstgevendheid faciliteert de forse
investeringen die nodig zijn om een succesvolle multimediastrategie te implementeren. Wij bieden TMGaandeelhouders de mogelijkheid op een aantrekkelijke premie tegenover de beurskoers.”
Guus van Puijenbroek, directeur van VP Exploitatie: “Als betrokken aandeelhouder ondersteunen wij al
decennialang de onderneming, het management en de redacties van TMG bij het waarborgen van een
iconisch Nederlands merk als De Telegraaf, met onafhankelijke en hoogwaardige content. Wij zijn ervan
overtuigd dat de verdere toekomst van TMG het beste is verzekerd in een partnerschap met Mediahuis.
Wij willen dan ook met dezelfde betrokkenheid aandeelhouder worden in de nieuwe, uiteindelijke
onderneming die een aantrekkelijke, betrouwbare werkgever zal zijn voor journalisten en andere
medewerkers met ambitie in de nieuwe mediawereld. Wij zien de effectieve strategische en inhoudelijke
meerwaarde van zo’n prachtige Nederland-Belgische multimediagroep, die kan rekenen op onze
langdurige ondersteuning.”
Intentie openbaar bod
Met het oog op het voorstel hebben Mediahuis en VP Exploitatie de intentie geuit om gezamenlijk een
openbaar bod uit te brengen op alle uitstaande aandelen TMG met een indicatieve niet bindende prijs van
€ 5,25, afhankelijk van due diligence en onder gebruikelijke voorwaarden. Dit is een premie van 51% op de
slotkoers van TMG op 13 december 2016.
TMG en Mediahuis konden altijd terugvallen op een sterk verankerd familiaal aandeelhouderschap met een
lange traditie in het uitgeversvak en een uitgesproken langetermijnvisie. Het is de bedoeling om dit stabiele
eigenaarschap straks door te trekken in de gecombineerde groep, met dezelfde waarborgen voor een
geloofwaardige onafhankelijke journalistiek gemaakt door eigen redacties. Daarom zal ook VP Exploitatie,
de huidige referentieaandeelhouder binnen TMG, bij het slagen van de operatie, aandeelhouder worden
van het Nederlands-Belgische Mediahuis.

Mediahuis, VP Exploitatie en TMG hebben een reeks van gesprekken gehad over het voorstel. Het is de
intentie van Mediahuis en VP Exploitatie om in goed overleg met de raad van commissarissen en raad van
bestuur van TMG tot een door hen ondersteunde bieding te komen. Mediahuis heeft een
managementpresentatie gekregen, evenals toegang tot geselecteerde informatie voor een eerste
onderzoek.
Mediahuis en VP Exploitatie hebben het voorstel besproken met enkele aandeelhouders die hun steun
voor het voorstel hebben uitgesproken.
Guus van Puijenbroek heeft sinds het eerste gezamenlijke voorstel van Mediahuis en VP Exploitatie niet
meer deelgenomen aan de beraadslagingen van de Raad van Commissarissen van TMG.
Het is niet zeker dat de gesprekken zullen leiden tot een bod van Mediahuis en VP Exploitatie op alle
uitstaande aandelen van TMG.
Nadere informatie wordt verstrekt indien daar aanleiding voor is.
***

Over Mediahuis
Mediahuis, een van de leidinggevende mediagroepen in België en Nederland, is uitgever van sterke nieuwsmerken
als De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, NRC Handelsblad
en nrc.next. Het bedrijft exploiteert belangrijke classifieds-platformen als Jobat, Hebbes, Zimmo en Vroom. Mediahuis
verkoopt in zijn huidige samenstelling dagelijks ongeveer 760.000 kranten en bereikt met haar verschillende
nieuwssites meer dan 1,6 miljoen digitale nieuwsconsumenten op dagbasis. Mediahuis gelooft onvoorwaardelijk in
onafhankelijke journalistiek en sterke en relevante media die een positieve bijdrage leveren voor mens en
maatschappij. Vanuit die visie investeert het bedrijf permanent in zijn sterke nieuwsmerken, zowel op papier als
digitaal.
Over VP Exploitatie
VP Exploitatie is een onafhankelijke Nederlandse investerings- en beheermaatschappij van de familie Van
Puijenbroek, met investeringen in effecten, deelnemingen, onroerend goed en andere vermogensbestanddelen. De
strategie van VP Exploitatie is gericht op het investeren in Nederlandse en Belgische ondernemingen. VP Exploitatie
hanteert als betrokken aandeelhouder een focus op lange-termijn waardecreatie. VP Exploitatie beperkt zich in haar
investeringsbeleid niet tot ondernemingen in specifieke sectoren.
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Dit is een gezamenlijk persbericht van Mediahuis en VP Exploitatie, ingevolge artikel 5 lid 2 van het Besluit Openbare
Biedingen Wft, in verband met het mogelijke openbare bod door Mediahuis en VP Exploitatie op alle uitgegeven
aandelen in het kapitaal van TMG.
Deze aankondiging vormt 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.

