Mediahuis NV en VP Exploitatie N.V. dienen biedingsbericht ter
goedkeuring in bij AFM
Antwerpen, Goirle, 8 maart 2017 – Mediahuis NV (“Mediahuis”) en VP Exploitatie N.V. (“VP
Exploitatie”) hebben vandaag, zoals aangekondigd, een aanvraag tot goedkeuring van hun
biedingsbericht ingediend bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten ("AFM"). Deze aanvraag
heeft betrekking op het voorgenomen aanbevolen openbaar bod in contanten op alle geplaatste en
uitstaande aandelen en certificaten van aandelen in het kapitaal van Telegraaf Media Groep N.V.
(“TMG”).
Na goedkeuring door de AFM zullen Mediahuis en VP Exploitatie het bod uitbrengen door publicatie van
het biedingsbericht.
Op zondag 5 maart jongstleden maakten TMG, Mediahuis en VP Exploitatie bekend een voorwaardelijke
overeenkomst te hebben getekend met betrekking tot een aanbevolen openbaar bod in contanten van EUR
6,00 (cum dividend) door Mediahuis en VP Exploitatie op alle geplaatste en uitstaande aandelen en
certificaten van aandelen in het kapitaal van TMG. Mediahuis houdt een strategisch belang van 17,94% in
TMG en VP Exploitatie houdt een strategisch belang van 41,31% in TMG. Samen houden Mediahuis en
VP Exploitatie 59,25% van de aandelen in TMG.
***
EINDE PERSBERICHT
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 bedrijf 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 4 lid 3 van het Besluit openbare
biedingen Wft (het ‘Bob’) in verband met het voorgenomen openbaar bod van Mediahuis en VP Exploitatie op het
gehele geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van TMG. Deze aankondiging betreft geen openbaar bod, of
uitnodiging voor een openbaar bod, tot koop of inschrijving op effecten. Een openbaar bod zal slechts worden
uitgebracht door middel van een daarvoor bestemd biedingsbericht, met inachtneming van toepasselijke wet- en
regelgeving. Deze aankondiging is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of distributie, geheel noch gedeeltelijk, direct

noch indirect, in of naar de Verenigde Staten of Canada of elke andere jurisdictie, waarin een dergelijke publicatie of
distributie onrechtmatig zou zijn.
Deze aankondiging bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7(1) van Verordening 596/2014 van het Europees
Parlement en van de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening Marktmisbruik) en wordt
gedaan overeenkomstig artikel 17 van de Verordening Marktmisbruik.

