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Vereniging van Effectenbezitters 

t.a.v. de heer P.M. Koster en 
de heer G.F.E Koster 
Postbus 240 
2501 CE DEN HAAG 
 

 

Amsterdam, 18 januari 2017 

 

Betreft: overnamevoorstel Mediahuis en VP Exploitatie - Telegraaf Media Groep 

 

Mijne heren, 

Hiermee reageren VP Exploitatie N.V. (“VP Exploitatie”) en Mediahuis NV (“Mediahuis”) op uw 
brief van 22 december 2016. 
 
In augustus 2016 hebben VP Exploitatie en Mediahuis TMG benaderd met een uitgewerkt voorstel 
voor een strategische krachtenbundeling. VP Exploitatie en Mediahuis hebben in dat kader 
aangegeven een openbaar bod op alle uitstaande (certificaten van) aandelen TMG uit te willen 
brengen dat door de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Telegraaf Media Groep 
N.V. (“TMG”) wordt gesteund.  
 
Op 14 december 2016 is op last van de AFM de handel in het aandeel TMG korte tijd stilgelegd. 
TMG en de combinatie van VP Exploitatie en Mediahuis hebben vervolgens op die dag, ieder 
afzonderlijk, een persbericht uitgebracht. In hun persbericht hebben VP Exploitatie en Mediahuis 
de stand van zaken weergegeven. 
 
In het kort komt de rationale van het voorstel op het volgende neer: het doel is een toonaangevend 
multimediabedrijf, dat ook op de lange termijn succesvol opereert. Wij denken dat dit het beste 
wordt bereikt door de ondernemingen van TMG en Mediahuis te combineren. De combinatie 
betekent een aanzienlijke vergroting van de commerciële en financiële slagkracht, wat nodig is om 
als winnaar tevoorschijn te komen in het veranderende medialandschap. Kern daarin zijn 
eigentijdse nieuwsmerken. Daar geloven wij zeer in. 
 
Als decennialange grootaandeelhouder heeft VP Exploitatie de belangen van TMG en haar 
medewerkers voor ogen. Ook houdt zij rekening met de belangen van de overige aandeelhouders.  
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Ook Mediahuis beschikt over een sterk verankerd familiaal aandeelhouderschap met een lange 
traditie in het uitgeversvak en een uitgesproken langetermijnvisie. 
 
Het waarborgen van de toekomst van TMG, waaronder het nieuwsmerk De Telegraaf, met 
onafhankelijke en hoogwaardige content, is de voornaamste leidraad geweest bij de voorbereiding 
van het huidige voorstel. 
 
Wij bieden de TMG-aandeelhouders een aantrekkelijke premie van 51% ten opzichte van de 
slotkoers van de dag voorafgaand aan de eerste aankondiging op 14 december 2016. 
 
Hierna zullen VP Exploitatie en Mediahuis op uw vragen ingaan. 
 

1. Level playing field 
 
In uw brief van 22 december 2016 geeft u aan het als de taak van TMG te zien om - in het 
keuzeproces van een eventuele bieder of fusiekandidaat - te zoeken naar die kandidaat (of 
kandidaten) waarmee de beste strategische fit, de meeste synergie en de grootste waardecreatie 
kan worden bereikt. TMG heeft op grond van de Corporate Governance Code “de verplichting om 
zich in te spannen voor de creatie van lange termijn aandeelhouderswaarde”.  
 
VP Exploitatie en Mediahuis zijn het eens met voornoemde uitgangspunten en zij gaan er ook van 
uit dat TMG een gedragslijn zal aanhouden die hiermee overeenstemt. Wat dit behelst ten aanzien 
van het onderhavige indicatieve bod is aan TMG om aan te geven. Het spreekt voor zich dat VP 
Exploitatie en Mediahuis van oordeel zijn dat de voorgestelde combinatie van TMG en Mediahuis 
juist recht doet aan deze uitgangspunten.  
 

2. Afspraken tussen TMG en VP Exploitatie 
 

Op 11 januari 2017 hebben VP Exploitatie en Mediahuis een zogenaamd vierweken-bericht 
uitgegeven. De inhoud daarvan spreekt voor zich.  
 
Als op enig moment de stand van de besprekingen zodanig is dat een merger protocol wordt 
aangegaan, zal dit met een persbericht publiekelijk worden meegedeeld. Op dit moment kunnen wij 
nog niets zeggen over de afspraken die in dat geval tussen TMG en VP Exploitatie en Mediahuis 
zullen worden gemaakt.  
 
In uw brief verwijst u naar de rol van VP Exploitatie en de positie van de heer Van Puijenbroek als 
commissaris van TMG en als bestuurslid van de Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen Telegraaf 
Media Groep N.V. Vanzelfsprekend neemt de heer Van Puijenbroek niet deel aan beraadslagingen 
en besluitvorming van de raad van commissarissen waar het overname-voorstel en daaruit 
voortvloeiende acties betreft. De Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen Telegraaf Media Groep 
N.V. heeft – anders dan de Stichting Preferente Aandelen Telegraaf Media Groep N.V. – alleen 
bepaalde goedkeuringsrechten. Die spelen in deze situatie van een mogelijk openbaar bod geen 
rol. 
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3. Positie van andere aandeelhouders. 

 
De steun die enkele aandeelhouders aan het voorstel van Mediahuis en VP Exploitatie hebben 
gegeven, waaronder een tweetal irrevocables, is weergegeven in het persbericht van 11 januari 
2017. 
 
Wij hebben geprobeerd uw vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden. Wij zijn graag bereid het 
overnamevoorstel van Mediahuis en VP Exploitatie mondeling verder toe te lichten.  
 
Zodra zich wezenlijk andere ontwikkelingen voordoen dan die uit het persbericht van 11 januari 
2017 blijken, zullen wij daarover conform de toepasselijke regelgeving publiekelijk mededelingen 
doen.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mediahuis NV 
 
 
 
________________________ 
Naam: Gert Ysebaert 
Titel: CEO 
 

VP Exploitatie N.V. 
 
 
 
________________________ 
Naam: Guus van Puijenbroek 
Titel: Bestuurder 
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