Amsterdam, 31 augustus 2017

Buitengewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders TMG keurt verkoop aandelen Keesing
Media Group goed
Tijdens de vandaag gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“BAVA”)
van Telegraaf Media Groep N.V. (“TMG”) is het voorstel tot de verkoop van de aandelen van Keesing
Media Group (‘’Keesing’’) aan Ergon Capital Partners III N.V. (“Ergon”) en het behouden van een indirect
minderheidsbelang van 30% in Keesing goedgekeurd. De betrokken Ondernemingsraden van TMG en
Keesing hebben hierover eerder deze week positief geadviseerd. Hiermee kan de aandelentransactie
definitief worden afgerond. De netto kasstroom uit de transactie van circa EUR 130 miljoen wendt TMG
aan om de kredietfaciliteiten bij de banken volledig af te lossen. Tevens biedt het ruimte voor de
financiering van de bedrijfsvoering en de toekomstplannen voor de kernactiviteiten en merken. Door
het behouden van een minderheidsbelang in Keesing, kan TMG profiteren van de uitrol van de ‘buy and
build’ en digitale strategie voor Keesing in de nieuwe situatie.
De overeengekomen waardering voor 100% van de onderneming Keesing bedraagt EUR 150 miljoen
(enterprise value, debt and cash free). De netto kasstroom uit de transactie bedraagt voor TMG circa EUR 130
miljoen (rekening houdend met een herinvestering voor het 30% belang, de omvang van de financiering van
het partnership en uitgaand van de bankstand van Keesing per 30 juni). TMG heeft goede afspraken gemaakt
over haar positie als minderheidsaandeelhouder en blijft met haar zetel in de Raad van Commissarissen nauw
betrokken bij Keesing.
De verkoop van de aandelen van Keesing biedt voordelen voor alle betrokken partijen. Keesing kan zich volledig
focussen op haar kernactiviteiten, haar groeipotentieel ten volle benutten en haar internationale successen
verder uitbouwen. TMG wordt schuldenvrij, kan investeren in de toekomstplannen voor de kernactiviteiten en
merken, blijft betrokken bij Keesing en kan profiteren van de uitrol van de ‘buy and build’ en digitale strategie.
De betrokken ondernemingsraden van TMG en Keesing hebben eerder deze week een positief advies
uitgebracht over de verkoop van de aandelen, het behouden van een indirect minderheidsbelang van 30%
in Keesing, de aan te trekken bancaire financiering voor Keesing en de daarvoor te stellen zekerheden en
garanties. Ergon heeft kenbaar gemaakt de heer Philip Alberdingk Thijm te willen aanstellen als directeur van
Keesing, ook hierover hebben de betrokken ondernemingsraden positief geadviseerd.
Over Telegraaf Media Groep
Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) is één van de grootste Nederlandse mediabedrijven, met sterke merken
als De Telegraaf, DFT, Telesport, Metro, Autovisie, Privé en VROUW; het online videoplatform Telegraaf
VNDG; regionale dagbladen zoals het Noordhollands Dagblad en De Gooi- en Eemlander; digitale merken
zoals GeenStijl, Dumpert en Gaspedaal; Classic FM en - via een strategische samenwerking met Talpa - de
landelijke radiozenders Sky Radio, Radio Veronica, Radio 538 en Radio 10. Daarnaast hebben we merken en
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titels die zich richten op entertainment of e-commerce (o.a. GroupDeal). Via Keesing Media Group zijn we
marktleider in Europa in puzzelbladen. De missie van TMG is om consumenten 24 uur per dag, 7 dagen per
week te voorzien van hoogwaardige, gepersonaliseerde en relevante content op het gebied van nieuws, sport
en entertainment, via alle denkbare distributievormen. Voor meer informatie over TMG ga naar www.tmg.nl.
Over Ergon
Ergon Capital Partners is een mid-market private equity investeringsmaatschappij, gefinancierd door Sienna
Capital, een dochterbedrijf van Groupe Bruxelles Lambert (“GBL”), en andere institutionele investeerders. In
zijn derde fonds beheert Ergon EUR 500 miljoen activa. Ergon is een gedisciplineerd en discreet belegger, die
“geduldig en vriendelijk kapitaal” verschaft aan ondernemers en managers die kapitaal en industriële
oplossingen nodig hebben om de groei van hun bedrijven te versnellen. Sinds de oprichting in 2005,
investeerde Ergon in 16 bedrijven (waarvan 4 in de Benelux, 7 in Italië, 2 in Frankrijk, 1 in Spanje en 2 in
Duitsland) en 23 add-on acquisities met een totale waarde van meer dan €3 miljard. Ergon is geadviseerd
door Ergon Capital Advisors, dat kantoren heeft in Brussel, Parijs, München, Milaan en Madrid. Voor meer
informatie kunt u terecht op www.ergoncapital.com
_______________________________________________________________
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Voor meer informatie m.b.t. TMG kunt u contact opnemen met Martijn Jonker, Director Corporate Communications &
Investor Relations op +31 (0)6-52390449 of via e-mail: martijn.jonker@tmg.nl
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