Mediahuis en VP Exploitatie bevestigen voorgenomen gezamenlijk
bod op TMG
Inmiddels 55% van totaal aantal uitstaande aandelen TMG gecommitteerd
Antwerpen, Goirle, 11 januari 2017 – Mediahuis NV (Mediahuis) en VP Exploitatie N.V. (VP
Exploitatie) bevestigen hun voornemen om gezamenlijk een openbaar bod uit te brengen op alle
uitstaande aandelen van de Telegraaf Media Groep N.V. (TMG). Het voorgenomen bod is onderdeel
van een voorstel aan TMG om de ondernemingen van Mediahuis en TMG te combineren.
In een eerste aankondiging op 14 december 2016 hebben Mediahuis en VP Exploitatie het voornemen
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 de dag voorafgaand aan de eerste
aankondiging.
Inmiddels hebben Mediahuis en VP Exploitatie onherroepelijke toezeggingen (irrevocable undertakings)
ontvangen van TMG-aandeelhouders Delta Lloyd Levensverzekering N.V. en Navitas B.V. Delta Lloyd
Levensverzekering N.V. houdt een belang van circa 7,3% in TMG en Navitas B.V. circa 6,7%.
VP Exploitatie heeft een belang van 41,3% in TMG, waarmee het percentage gecommitteerde aandelen in
totaal momenteel op ruim 55% staat. Daarnaast heeft een aantal aandeelhouders steun uitgesproken voor
het voorstel, zoals in de eerste aankondiging al werd vermeld.
Doel van het voorstel is om met de combinatie Mediahuis-TMG te komen tot een toonaangevend
multimediabedrijf, dat op lange termijn succesvol blijft op de Nederlandse en Belgische markt. Mediahuis
en VP Exploitatie zien een sterke strategische logica voor deze voorgenomen krachtenbundeling, die de
beste waarborg vormt voor een duurzame toekomst van onafhankelijke journalistiek via eigen redacties en
met de verschillende nieuwsmerken van TMG.
VP Exploitatie zal bij het slagen van de transactie aandeelhouder worden van de Nederlands-Belgische
combinatie.
Het is de intentie van Mediahuis en VP Exploitatie om in goed overleg met de raad van commissarissen en
de raad van bestuur van TMG tot een door hen ondersteund bod te komen.
Mediahuis en VP Exploitatie zullen voor 8 maart 2017 een aanvraag tot goedkeuring van het
biedingsbericht indienen bij de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
Gesprekken vinden momenteel plaats. 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 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 7 lid 1 en artikel 4 lid 3 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.

