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Achtergronden verkoop PcM Uitgeverij

• Door mede-financiering (Euro 110 mio) van de acquisitie in 1995 van de Nederlandse 
Dagbladunie, zijn NIB, ING en Aegon destijds voor in totaal 35% eigenaar geworden 
van PcM Uitgeverij. De hieruit voortvloeiende renteverplichtingen rusten zwaar op de 
begroting van PcM, dat inmiddels twee jaren achtereen rode cijfers schrijft.

• Theo Bouwman, die PcM weer winstgevend moet maken, heeft vanaf zijn aantre-
den in 2003 reeds de nodige veranderingen doorgevoerd. Om de door hem 
uitgezette strategie van 'basisverbreding' verder vorm te geven is echter financiële 
armslag nodig. Dit is de belangrijkste reden om met instemming van de ING, NIB 
en Aegon in ieder geval hun pakket aandelen uit te kopen.

• Recentelijk is zelfs een meerderheid van de aandelen van PcM (ca. 65%) 'in de etalage 
gezet', doordat 'aanvullend' de grootste aandeelhouder bereid is om haar aandelenpakket 
verder te reduceren. De geschatte opbrengst ligt tussen ca. Euro 300 en 500 mio. 
Uitgaande van Euro 300 mio:
- kunnen drie bestaande aandeelhouders (ING, Aegon en NIB, samen 35%) uitgekocht 

worden (ca. Euro 125 mio) en kan financiële herstructurering plaatsvinden, en;
- kan ca. Euro 100 mio aan de Stichtingen betaald worden voor reductie van hun aandelen
-> resteert ca. Euro 75 mio om 'strategie te financieren', naast mogelijke c.q. benodigde 

extra financiering, afhankelijk van wat nodig is voor de strategie.

• PcM is hierbij met name op zoek naar een financieel sterke partner, die bovendien 
'genoegen' neemt met de strenge wensen en eisen van andere belanghebbenden, zoals 
Stichting Democratie en Media, Stichting De Volkskrant, Stichting Christelijke Pers en 
de Centrale Ondernemingsraad (COR).

• Naast het veiligstellen van de dagbladactiviteiten, zullen de verkoopopbrengsten en extra 
aan te trekken kapitaal nodig zijn om de andere onderdelen van de portfolio, namelijk 
boeken, educatieve uitgaven en nieuwe media/technologie, (fors) te versterken, teneinde 
beter gebruik te kunnen maken van de groeipotentie in deze segmenten.
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Structuur PcM Uitgeverij
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• De drie Stichtingen zijn bereid om hun gezamenlijke meerderheidsbelang te laten 
verwateren tot maximaal 35%, maar met behoud van essentiële (voorkeurs)rechten. 
Zodoende denken zij een beslissende stem te behouden m.b.t. belangrijke beslissingen, 
zoals wijzigingen van o.a. de statuten of eventuele verkoop.

• Dit geldt kennelijk met name voor de divisie Landelijke Dagbladen en niet voor de 
overige divisies.



Motieven direct betrokkenen: RvB en RvC

Hierna zijn in vogelvlucht de belangrijkste wensen en eisen weergegeven van de
stakeholders, die direct betrokken zijn bij de verkoop van maximaal 65% van de
aandelen van PcM Uitgeverij.

Raad van Bestuur PcM Uitgeverij:

• beoogt herstructurering van de rentedragende financiering van PcM, gericht 
op lastenverlichting;

• wil nieuw kapitaal t.b.v. versterken 'divisies' boeken en educatieve uitgaven, 
bij voorkeur met een op dit terrein bekende partner c.q. investeerder;

• heeft vermoedelijk een voorkeur voor een financiële koper, die deze media al 
in portefeuille heeft en bovendien middelen heeft om in de toekomst eventuele
mogelijkheden in de mediasector beter uit te nutten;

• kan mogelijk aanblijven om het concern verder vorm te geven. De vraag is in 
hoeverre mede-participatie van RvB hierbij een rol speelt, òf op verzoek van 
de RvB òf op verzoek van de nieuwe partner. Financiële partners zullen dit eerder 
doen dan strategische partners.

Raad van Commissarissen PcM Uitgeverij:

• richt zich naar het belang van de onderneming en ziet toe op de continuïteit;

• verdwijnt waarschijnlijk na verkoop en maakt plaats voor een nieuwe raad: 
bijvoorbeeld twee van de koper, één van de stichting en één vanuit de COR.
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Motieven direct betrokkenen (2): Stichtingen en COR

Stichting Democratie en Media (en de andere twee Stichtingen):

• houden onverkort vast aan hun ideële doelstellingen, met name waarborging 
van de pluriformiteit van de dagbladen;

• willen een (gesloten) veiling om de beste koper te krijgen; 

• willen verregaande garanties m.b.t. het voortbestaan van de landelijke dagbladen;

• willen een prioriteitsaandeel t.b.v. het houden van de rechten op deze krantentitels;

• zullen trachten om vetorechten te krijgen bij vervreemding van de aandelen 
in de toekomst en het sluiten/afstoten van onderdelen;

• kunnen een voorkeur hebben voor een strategische partner om een tè snelle 
exit van durfkapitalisten mogelijk te voorkomen.

Centrale Ondernemingsraad (COR) gaat met voorstel tot verkoop akkoord, mits:

• ze op voorhand duidelijkheid krijgt t.a.v. de herkomst en de bestemming van 
de financiële middelen;

• ze samen met RvB en Stichting D&M zeggenschap krijgt in eventuele 
exit-trajecten;

• rechten van (hoofd)redacties en huidige sociaal beleid gewaarborgd blijven;

• de COR voor, tijdens en na overname actief betrokken wordt.
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Motieven Nederlandse Vereniging van Journalisten

• De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) is een beroepsvereniging, 
die bescherming van de persvrijheid en de bevordering van journalistieke
beroepsuitoefening als haar belangrijkste doelstellingen ziet. Het gaat primair
om het vak en de positie van journalisten.

• De NVJ speelt een belangrijke rol m.b.t. bewaking van de persvrijheid, CAO's 
van haar leden en het redactiestatuut. Veel journalisten van de onder PcM 
ressorterende bladen zijn lid van de NVJ.

• De toekomst van de kranten en andere media van PcM is de primaire zorg van 
de NVJ. De wijze waarop een eventuele koper met de aandelen van PcM om zal 
gaan is in dit kader een belangrijke issue. Aandeelhouders van ondernemingen 
blijken de laatste jaren veel actiever om te gaan met hun belangen dan in het 
verleden en verschillen ook aanzienlijk in hun gedrag en achterliggende motieven.

• De NVJ vraagt zich dan ook af wat de consequenties kunnen zijn voor haar
PcM-leden en wellicht ook in het algemeen van de 'buitenlandse invloeden' op
de Nederlandse pers en journalistiek en de daar aanwezige voorzieningen als 
redactiestatuut en journalistieke CAO's, alsmede op de positie van de hoofd-
redacties. Daarom is grote behoefte aan nader onderzoek en analyse.

• Doel van deze notitie is om meer helderheid te verschaffen m.b.t. mogelijke 
consequenties van de verkoop, in termen van de intenties, die de verschillende
partijen hebben, afhankelijk van hun belang/ insteek.

• Gezien de beperkt beschikbare tijd en onzekerheid m.b.t. de hoeveelheid en 
kwaliteit van de te genereren informatie, is gekozen voor een 'quick scan' 
benadering, uitgevoerd door De VriesHaselhoff, op basis van openbare
bronnen.
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Verkoopproces tot nu toe

• In eerste instantie hebben zich twaalf tot vijftien partijen gemeld voor 
overname van de aandelen. De verkoop heeft tot nu toe de vorm van een 
'gecontroleerde' veiling, waarbij in een beperkt aantal 'ronden' en in korte tijd
één, wellicht twee, onderhandelingspartij(en) moet overblijven. Voor eind 
maart zou dit bekend moeten zijn.

• Naast een financieel bod, moesten uitgenodigde partijen een strategisch plan 
overleggen, waarin zij o.m. hun intenties m.b.t. PcM uiteen dienen te zetten.

• De aanvankelijke geïnteresseerden zijn na een eerste selectie-ronde medio 
februari door PcM 'uitgedund' tot vijf, te weten:

- APAX (Engeland),
- Candover (Engeland),
- Providence (VS),
- Warburg Pincus (VS)
- De Persgroep (België)

• Hiermede is de kans dat PcM - in ieder geval in eerste instantie - door een 
buitenlandse partij wordt overgenomen 100%.

• De vijf partijen krijgen enkele weken de tijd om een kort boekenonderzoek uit 
te voeren c.q. in een zgn. dataroom nadere informatie te krijgen.

• Eind maart wordt een beslissing verwacht met welke partij(en), waarschijnlijk
twee, verder onderhandeld zal worden, al dan niet in exclusiviteit.

• Doelstelling is om uiterlijk medio april 2004 tot principe-overeenstemming te 
komen met één partij.
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Profiel en (media)belangen Apax Partners

• Apax Partners (AP) is een van oorsprong Brits Private Equity Firm met 
twaalf vestigingen wereldwijd.

• AP heeft Euro 11,5 miljard reeds aan fondsen aangewend en geïnvesteerd 
in ca. 30 jaar. AP is met name geïnteresseerd in ondernemingen met een 
omzet van meer dan Euro 100 mio.

• AP bewerkt aan de hand van sectorteams/een groot aantal sectoren, 
waaronder IT, Telecom. Farmacie, Financiële dienstverlening, Logistiek 
en Detailhandel.

• AP heeft belangen in een groot aantal mediabedrijven, variërend van TV-
stations, radiozenders en -netwerken tot internet content. AP heeft bovendien 
belangen in dagbladen (bijv. het Duitse 20 Minuten) en tijdschriften/vakbladen.  

• De focus van AP bij 'buyouts' ligt met name op het verkrijgen van een 
meerderheidsaandeel in gevestigde bedrijven, die de potentie hebben om 
in nieuwe of aanliggende markten sterk te groeien.

• Met betrekking tot de media wil AP traditionele mediadragers combineren
met haar investeringen in technologieën, die de veranderingen in de
mediasector beïnvloeden c.q. sturen.

• Van de 36 investeringen in de media sinds midden jaren tachtig, heeft AP 
er inmiddels 22 verkocht, waarvan:
- 18 binnen vijf jaar;
- 7 middels een beursgang.

-> van de overige 12 investeringen zijn er 10 'jonger' dan vijf jaar.
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Profiel en (media)belangen Candover

• Candover Investment plc is een Brits, beursgenoteerd investeringsfonds. 
Fondsen worden geworven via de beurs en via de dochter Candover Partners, 
dat gelden van derden werft en beheert. Candover, opgericht in 1980, richt 
zich primair op de UK en West-Europa.

• Candover zoekt ondernemingen met een gevestigde positie en een sterk 
groeipotentieel. Commitment van Candover varieert per deal tussen 
Euro 30 mio en Euro 500 mio. Regelmatig wordt gebruik gemaakt van
aanvullende financiering door derden, zodat deals tussen de Euro 100 mio 
en 1,5 mrd mogelijk zijn.

• Tot nog toe heeft Candover Euro 5 mrd aan fondsen binnengehaald, dat in 
ca. 120 'buyouts' geïnvesteerd is. Hiervan is 80% weer verkocht met een 
gemiddeld rendement van 38% in 23 jaar. In de laatste ronde is Euro 2,7 mrd 
'opgehaald'.

• Candover heeft ca. Euro 2,8 mio in 9 mediabedrijven geïnvesteerd. Hiervan 
zijn er slechts 3 binnen 5 jaar weer verkocht. Een belang in een grote 
uitgever van regionale kranten (Regional Independent Media) is in 2002, na 
4 jaar, met een fors rendement verkocht.

• Candover heeft medio 2003, samen met Cinven, BertelsmannSpringer 
gekocht van Bertelsmann. Gezamenlijk hadden zij al een belang in Kluwer 
Academic Publishing (KAP). Beide ondernemingen zijn vervolgens 
gefuseerd tot Springer.

• Candover heeft o.a. een strategische alliantie met Indofin uit Nederland.
Indofin is een private equity investeerder en voorziet in veel gevallen ook in
managementondersteuning.
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Profiel en (media)belangen Providence

• Providence Equity Partners (PEP) is een Amerikaanse durfkapitalist met 
slechts een drietal vestigingen (Rhodes Islands, New York en Londen). 

• PEP beheert fondsen met een totale waarde van $ 5 mrd, dat in ca. 60 
ondernemingen wereldwijd is geïnvesteerd. Financiële herstructureringen,
turnarounds en buyouts zijn vaak aanleidingen voor Providence om in te
stappen.

• De focus van PEP is primair gericht op communicatie en media. Investeringen
variëren tussen de $ 10 en $ 500 mio.

• PEP heeft belangen in mobiele en vaste telecommunicatie, kabelbedrijven, 
kranten- en tijdschriftenuitgeverijen, radio en TV, ISP's, etc.

• PEP stelt ook managementcapaciteit ter beschikking. In 93% van de 
ondernemingen, waarin zij een belang neemt, detacheert PEP één of meerdere 
leden in de Board of Directors ter ondersteuning van strategische en 
operationele issues.

• Een aantal belangen van PEP hebben zij gerealiseerd als onderdeel van een 
consortium. PEP heeft bijv. samen met O'Reilly, eigenaar van Independent 
News & Media, reeds enkele keren geboden op dagbladen in Ierland en Schotland

• De exit-trajecten van PEP bevatten onder meer een aantal IPO's (Initial 
Public Offering).

• PEP staat op het punt om, samen met Blackstone Communications Partners, 
een (minderheids)aandeel te nemen in Freedom Communications, dat o.a. 
The Tribune uitgeeft. Afronding wordt medio/ eind maart 2004 verwacht.
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Profiel en (media)belangen Warburg Pincus

• Warburg Pincus (WP) is in 1966 ontstaan uit een fusie tussen Warburg & Co (VS), 
een investment bank en Pincus & Co (VS), een venture capital firm.

• WP heeft 10 vestigingen, voornamelijk in het Verre Oosten. WP heeft ca. $ 14 mrd 
geïnvesteerd in ca. 466 ondernemingen wereldwijd. De waarde van deze invest-
eringen bedraagt ca. $ 33,5 mrd.

• Sinds 1983 is WP ook actief in Europa, waar het $ 2,5 mrd heeft belegd in 64 
bedrijven. Thans heeft WP $ 10 mio aan investeringen onder haar hoede en 
ca. $ 4,5 mrd beschikbaar voor additionele investeringen wereldwijd.

• WP heeft een belang van ca. 15% (in 2001 57%) in Journal Register Company (en 
een stoel in Board of Directors), een uitgever van o.m. 23 dagbladen in de VS. 

• Daarnaast heeft WP diverse (minderheids)deelnemingen (gehad) in kranten-
uitgeverijen, zoals Information Holdings, Star Media en Redif.com.

• WP investeert in alle 'life cycles' van ondernemingen en stelt regelmatig
management ter beschikking vanuit haar netwerk m.b.t. de terreinen strategie, 
financiering, fusie & overnames, marketing, etc. Bij veel van haar investeringen 
detacheert WP eigen mensen in de Board of Directors.

• In de mediasector heeft WP ca. $ 2,2 mrd in ongeveer 70 bedrijven geïnvesteerd. 
Kranten, kabelnetwerken, radio en TV, nieuwe media en uitgeverijen behoren tot 
de beleggingen.

• In veel gevallen investeert WP samen met het (zittende) management.
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Profiel De Persgroep

• De Persgroep heeft met Het Laatste Nieuws de grootste Vlaamse krant in handen. 
De krant werd opgericht in juni 1888, als eerste Nederlandstalige liberale 
massakrant, door Julius Hoste. In (1954) werd de N.V. Uitgeverij J. Hoste opgericht. 
In 1978 verwierf de Antwerpse familie Van Thillo een 60% deelneming in Hoste. 

• In 1990 kreeg de familie Van Thillo 100% in handen en groeide het bedrijf verder uit 
onder de naam 'De Persgroep'. De mediagroep is ook samen met Roularta eigenaar 
van de Vlaamse Media Maatschappij (VMM).

• De Persgroep is thans eigenaar van de dagbladen Het Laatste Nieuws, De Morgen, 
en voor 32% van Het Parool.

• Daarnaast bezit De Persgroep een aantal tijdschriften: Dag Allemaal, 
TV-Familie, Joepie, Blik, Goed Gevoel , Goed Wonen, Genieten, Netwerk, 
AutoWereld en Woef.

• De Persgroep bezit bovendien een aantal radio- en televisiezenders: VMM met VTM, 
Kanaal 2, Jim, Top Radio en Mango en regionale zenders: ATV (joint venture met de 
Regionale Uitgevers Groep).

• Tenslotte bezit De Persgroep inmiddels een aantal interactieve diensten, zoals 
Paratel.be, Sherpa.be, Vacature.com

• De strategie van De Persgroep lijkt gericht op investeringen in de informatiedragers
kranten, tijdschriften, radio en TV en internet. Het optimaliseren van de synergie-
mogelijkheden tussen omroepen, dagbladen en de interactieve diensten is hierbij 
een zeer reële optie. De vraag is wat hier de grenzen zijn i.v.m. vigerende 
wetgeving.
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Profiel De Persgroep (2)

• De Persgroep is echter aanzienlijk kleiner in omvang dan PcM en zal aansturen 
op een fusie (Euro 300 vs. 700 mio omzet in 2002), ook om de nodige synergie-
voordelen te kunnen halen. Er zal in dat geval sprake zijn van een zgn. 'reversed 
take-over'.

• De vraag is waar en met name onder welke condities De Persgroep de financiële 
middelen vandaan haalt ten behoeve van de 'overname' van de aangeboden 65% 
aandelen, dan wel of bij een financieringsprobleem het ook kan met een kleiner 
(meerderheids)pakket.

• De Persgroep heeft in 2001 een beursgang voor onbepaalde tijd uitgesteld, 
maar lijkt daar al wel 'klaar voor te zijn'.

• De Persgroep heeft destijds stevig onderhandeld met PcM m.b.t. de aankoop van 
Het Parool. 

• De heer Van Thillo, gedelegeerd bestuurder, heeft toen aangekondigd het belang 
van De Persgroep in Nederland c.q. de Benelux te willen vergroten, aangezien de 
groei in België zijn begrenzingen heeft.

• De heer Van Thillo is als commissaris/ adviseur lid van de 'Aufrichtsrat' (Raad 
van Toezicht) bij Bertelsmann (B) namens GBL (Groep Brussel Lambert), dat een
belang van 25,1% heeft in B. Dochter van B., RTL Group, is o.m. eigenaar van de 
Holland Media Groep. GBL heeft overigens het recht om een beursgang van B. aan 
te vragen (vanaf 2005).

• Het is lastig gebleken om informatie m.b.t. De Persgroep te krijgen.
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Algemene intenties investeerders (1)

• Investeerders zijn in principe te onderscheiden in strategische en 
financiële partners, die dan ook vaak verschillende intenties hebben 
m.b.t. hun investering. 

• Een strategische partner zoekt naar synergie van de samen te voegen 
delen, leidend tot een mogelijk grotere opbrengst dan de afzonderlijke 
delen. Hij wil dan ook invloed hebben en zoekt het benodigde geld bij 
zijn strategie. Een snelle exit is pas aan de orde als de synergie er niet 
blijkt te zijn. 

• Een financiële partner zoekt grote rendementsverbeteringen met als 
uitgangspunt een zo lucratief en snel mogelijke exit, dan wel het
tussentijds afbouwen van (externe) financieringen.

• Strategische partners hebben vaak geld in kas of betalen met (uitgifte 
van) aandelen, al dan niet via de beurs. Financiële partners werven 
fondsen voor acquisities via diverse kanalen. Om deze fondsen te 
kunnen werven en te behouden, moeten zij een 'track record' kunnen 
laten zien met vaak forse rendementen (20% is niet ongebruikelijk en 
vaak minimaal).

• Investeringen worden door financiële partners derhalve gestuurd op 
rendement en worden doorgaans aangehouden tussen de drie tot vijf 
jaar. Daarna volgt verkoop van de investering, al dan niet via een
beursgang. Strategische partners kijken primair naar het succes van 
de strategie.
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Algemene intenties investeerders (2)

• Financiële partners kopen belangen in bedrijven met als uitgangspunt 
om op termijn de investering met winst door te zetten. In de tijd tot 
aan dit exit-traject zullen zij pogen om de investering snel te 
herstructureren/ re-modellen, teneinde o.m. eventuele leningen af te 
lossen en in korte tijd het gewenste rendement te krijgen. Ook door 
'slimmer' te financieren verdienen zij geld.

• Voorafgaand aan de mogelijke transactie hebben deze financiële 
partners vaak al een goed beeld hoe ze e.e.a. willen bereiken. Dit kan 
betekenen activiteiten doorverkopen en/of andere activiteiten eraan 
toevoegen (nieuwe media). Daarnaast zal gekeken worden naar 
mogelijkheden om de exposure zo snel mogelijk terug te dringen.

• Vanuit financieringsperspectief is het vooraf kunnen innen van
abonnementsgelden van Nederlandse dagbladen en daarmee de
kasstromen interessant vooral voor financiële partners. 

• Wanneer beschermingsconstructies de gezochte quick wins m.b.t. de 
dagbladen belemmeren, zullen investeerders zoeken naar andere 
mogelijkheden. Denkbaar is dat in relatief korte tijd (forse) rende-
mentseisen gesteld worden aan de kranten. Ook is niet ondenkbaar 
dat ze zullen aandringen op veel grotere prijsconcurrentie in de markt.

• Wanneer er een 'blocking vote' is vanuit de Stichting t.a.v. afstoten dan
wel drastisch herstructureren van de kranten, dan zal door een 
strategische partner synergie gehaald moeten worden uit de samen-
hang van de activiteiten. Investeerders hebben vaak zèlf capaciteit/ 
mensen ter beschikking om dit te realiseren.
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Algemene intenties investeerders (3)

• Financiële partners stellen wel voorwaarden aan de investering, maar 
beperken hun (operationele) bemoeienissen zolang doelstellingen 
gehaald worden.

• In veel gevallen wordt van het zittende management commitment gevraagd, 
bijvoorbeeld door ze mee te laten participeren. Gezien de specifiekheid van 
het Nederlandse medialandschap en het cultuurverschil t.o.v. met name de 
Angelsaksische landen, is het ook denkbaar dat de financiële partners lokaal 
(extern) management naar voren schuiven om PcM (mede) te leiden.

• Het totale Nederlandse medialandschap (RTV, kranten, tijdschriften en
nieuwe media) is deels zeer gefragmenteerd en er zijn nog behoorlijke 
verschuivingen te verwachten. Investeerders anticiperen daar op.

• Bovendien zijn financiële investeerders al enige tijd actief op zoek naar
uitbreiding van hun portfolio met kranten, tot nog toe met name in 
Angelsaksische landen. Interesse van meerdere private equity firms in 
Hollinger (UK en VS), Trinity Mirror (Ierland, gekocht door 3i) en 
Freedom Communications (o.a. met 28 dagbladen in de VS actief) zijn 
enkele aansprekende voorbeelden uit 2003.

• Financiële investeerders hebben elders ervaren dat er forse rendements-
verbeteringen realiseerbaar zijn in de krantenwereld. Kennelijk zijn markt-
partijen tot nu toe onvoldoende in staat geweest om 'zichzelf' te saneren, 
dan wel is de marktsituatie nog niet nijpend genoeg.

• Met een toenemende internationalisatie is, naast kostenbesparingen in 
o.m. drukkerijen en opmaak, ook efficiency in de journalistieke informatie-
voorziening aan de orde.
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Strategische en financiële partners: basistypen holdings

DeNVJ P 20 / 28Notitie verkoop PcM 16 maart 2004De Vr iesHaselhoff

Financiële Holding

'Controler'

Div./unit
A

Div./unit 
B

Div./unit
C

Fin.strat. Holding

'Integrator'

Strategische Holding

'Ondernemer'

Div./unit 
B

Div./unit
C

Div./unit
A

Div./unit
B

Div./unit
C 

Div./unit
X

b r o n :  D e  V r i e s H a s e l h o f f    

Div./unit
A



Strategische versus financiële partner: 
aandeelhouders vs directie
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Krachtenveld in concernverband
Financiële partner Strategische partner

• Vaak vaste exit periode
• Op zekerheid, lage exposure en 

hoge rendementen 
• Alleen strikt verantwoorde additionele 

investeringen

• Willen en kunnen we doorgaan  in 
huidige context?

• Focus op groei en efficiency/ rende-
ment

• Beperkt tot niet aanwezig

• Exit wanneer goed voor 
holding en aandeelhouders

• Uitbuiten mogelijkheden
• Additionele investeringen mogelijk

• Moeten/willen/kunnen we groeien, 
samenwerken, etc.?

• Groei via acquisitie en samenwer-
kingsverbanden

• Aanwezig en toenemend gezocht

Doelstellingen 

Strategische prioriteit
investeringen

Synergie tussen werk-
maatschappijen

• Financiële controle en sturing 
(budgetten)

• Aanbieden ondersteunende 
diensten uit schaaloverwegingen

• 'Controller'

• Nieuwe financierings(structuur)
• Ter beschikking stellen van expertise 

m.b.t. bedrijfsvoering

• Actieve begeleiding bij zoeken 
en integreren van acquisities

• Synergetische voordelen sturen 
en afdwingen

• 'Ondernemer, integrator'

• Kennis en ervaring
• Synergiemogelijkheden

Rol holding

Profiel directie

Inbreng partner

b r o n :  D e  V r i e s H a s e l h o f f    



Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de 'vijf'?
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Investeerders

Criteria

Aard investeerder

Achtergrond

Werkingsgebied

Kapitaalpotentie

Dealgrootte

Mediabelangen (niet dagbl.)

Dagbladen

Mogelijke rol

Invloed vanuit

Commitment management

Exit-strategie

Beursgang investeringen

Mogelijke voordelen

Apax 
Partners

Candover

Private Equity Firm

gesloten fonds

Public en private funds

beursgenoteerd (open)

wereldwijd

> $ 2 mrd

UK en West-Europa

Euro 1 - 2,7 mrd 

omzet > $ 100 mio
nieuwe media/ tijdschr./

RTV

 Euro 30 - 500 mio
educatieve uitgeverij en

nieuwe media

ja

'controller'

ja (tot 2002)

'controller'

AH en zetel(s) RvC

ja

AH en zetel(s) RvC

ja

3 - 5 jaar

vaak

3 - 7 jaar

ja

               gunstige financiering, relatief beperkte operationele inmenging bij goede prestaties,

                                                    commitment directie, financiële armslag                                         

Providence 
Equity Partners

Private Equity Firm

gesloten fonds n

Warburg Pincus De Persgroep

Private Equity Firm/ VC

gesloten fonds

Collega-uitgever

familiebedrijf (100%)
wereldwijd 

(m.n. Angelsaksisch)

> $ 2 mrd

 $ 10 - 500 mio
primair media en 

communicatie

wereldwijd
(veel Verre Oosten

$ 4,5 mrd beschikbaar

België

familie/ GBL?

onbekend
nieuwe media/ tijdschr./

RTV/ ISP

financieringsprobleem?
tijdschr./ RTV 
nieuwe media

ja (waarschijnlijk medio
maart 2004)

'controller/integrator' r

AH en zetel(s) RvC

ja

t

ja (niet controlerend)

'controller'

ja

'ondernemer'

AH en zetel(s) RvC

ja, vaak

AH/ zetel RvC en 
directievoering?

?

3 - 7 jaar

regelmatig

3 - 7 jaar

vaak

nee, tenzij

nee
kennis en mogelijke

synergie andere media
'begrip voor het vak '



De Vr iesHaselhoff

Achtergrond en 
uitgangspunten 

verkoop PcM

Profiel van de 'vijf'

Gedrag en intenties
investeerders

Conclusies en
mogelijke 

consequenties



Conclusies

• De intentie, waarmee strategische en financiële partners belangen nemen 
in ondernemingen, is (fundamenteel) verschillend. Hoewel beiden uitein-
delijk er meer uit willen halen dan ze erin gestoken hebben, kunnen de 
wegen waarlangs partijen hun 'rendementen' pogen te bereiken zeer 
uiteen lopen.

• Een financiële koper neemt een belang met als doel deze op termijn tegen 
een hogere prijs weer door te zetten. Deze winst komt in de regel tot 
stand door combinaties van efficiency-verbeteringen, kostenreducties en 
het 'slim' herfinancieren van de onderneming.

• Voor de investeringen, die de financiële investeerders ter beschikking, 
stellen zij een aantal 'harde' eisen:
- uiteindelijk volledige zeggenschap, al was het alleen maar als veilig-

heid voor het geval er iets echt fout gaat;
- (alleen)recht om over het exit-traject te beslissen;
- commitment van het management, met een bewezen 'staat van dienst' 

in verband met in principe grotere afstand tot vooral de operationele 
activiteiten.

• Financiële partners worden hoe dan ook, door hun aandeelhouders,
'afgerekend' op financiële prestaties, m.a.w. qua corporate governance het 
zgn. Angelsaksische model. Indien aan financiële prestaties wordt voldaan, 
dan zijn ook mogelijke journalistieke belangen niet in het geding
(onafhankelijkheid).
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Conclusies (2)

• Een strategische investeerder daarentegen richt zich primair op het 
behalen van synergievoordelen met bestaande activiteiten en hanteert 
daarbij een in de regel langere planningshorizon dan bijvoorbeeld 
financiële partners. 

• Strategische partners brengen strategische kennis en ervaring in en 
bemoeien zich met de richting en inrichting van de onderneming.
Echter uit vele 'mislukte' fusies blijkt dat aanvankelijk verwachte 
synergievoordelen regelmatig worden overschat.

• Strategische partners hebben in het algemeen ook wat meer geduld, als 
het gaat om het realiseren van een strategie. Qua corporate governance 
kan er meer oog zijn voor de belangen van alle stakeholders, het zgn. 
Rijnlandse model.

• Omdat De Persgroep in de gehanteerde typologie de enige strategische 
partners is, is het de vraag in hoeverre De Persgroep c.q., haar eigenaar 
op onderdelen in haar gedrag, na de fusie gaat, afwijken van het 
hierboven geschetste algemene beeld.

• Er zal hoe dan ook een snelle oplossing gezocht moeten worden voor 
de educatieve uitgeverijen; afstoten of uitbreiden. Dit geldt voor alle 
investeerders.
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Welke scenario's zijn in principe denkbaar?

• Overname door één van de (4) financiële partners:

- dit scenario geniet wellicht de voorkeur van de RvB;
- er is relatief weinig verschil tussen de (4): t.o.v. PEP en APAX lijken WP 

en Candover financieel 'strakker';
- de koper zal goed management (financieel) willen binden;
- er zal dan een volledige en goedkopere herfinanciering plaatsvinden;
- een exit binnen drie tot vijf jaar is realistisch; een beursgang is denkbaar,

indien haalbaar.

• Fusie PcM met De Persgroep:

- dit scenario geniet mogelijk de voorkeur van de Stichting;
- aandelenruil met Stichting ligt voor de hand, waarbij Persgroep slechts 

voor een meerderheid zal opteren (b.v. 55%);
- ondanks 'aandelenruil', is er aanvullende financiering nodig om ING, NIB 

en Aegon uit te kopen;
- wie wordt bestuurder?
- primaire zoektocht naar synergie;
- geen exit tenzij ...

• Gezien haar uitgangspunten zullen de Stichtingen in ieder geval vasthouden aan het 
prioriteitsaandeel, om zodoende een beslissende stem te hebben bij belang-
rijke besluiten. Hierdoor hebben de financiële investeerders niet de uiteinde-
lijke zeggenschap, terwijl zij dit wel zullen wensen/ eisen ter bescherming van 
de door hen ter beschikking te stellen middelen. De grote vraag is en blijft of 
de eisen van de Stichtingen wel acceptabel zijn voor partijen.
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Zijn managementstijlen van belang?
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Planningsinvloed/
samenwerking

hoog

laag

flexibel
strategisch

strak
strategisch

strak
financieel

Beheersinvloed

strategische 
planning

strategische 
beheer

financieel
beheer

Planningsinvloed/
samenwerking

hoog

laag

flexibel
strategisch

strak
strategisch

strak
financieel

Beheersinvloed

Persgroep*

VC**

?

?

* Is de gezochte synergie voldoende uit te nutten, mede gezien diverse begrenzingen door 
bijvoorbeeld wetgeving (cross-ownership) en cultuursynergie? Zo niet, dan wordt 
strakkere sturing wenselijk.

** Is slechts financiële sturing (op rendementen) voor financiële partners voldoende? M.a.w. 
kan het management voldoen aan de gestelde verwachtingen. Zo niet, dan zal ingegrepen 
worden.

Generieke managementstijlen bij 
het besturen van concerns

Zijn gebruikelijke uitgangsposities 
van partijen realiseerbaar?

bron: Goold en Campbell



Tenslotte .........

• 'Wanneer de druk stijgt dan wordt alles vloeibaar'. De vraag is of 
beschermingsconstructies, redactiestatuten e.d., bestand blijven tegen 
bedrijfseconomische wetmatigheden.  

• Met name met betrekking tot het scenario van overname door een financiële 
partner, is het denkbaar dat er direct dan wel in de loop van de tijd 
onderdelen worden doorverkocht. 

• De Telegraaf en Wegener hebben, via de media, een aantal keren laten weten 
interesse te hebben voor één of meerdere dagbladen van PcM, maar 
verwachten hierbij te stuiten op verzet van de NMa.

• Wanneer bestaande dagbladuitgevers in Nederland, onderdelen van PcM uit 
een mogelijke doorverkoop over zouden nemen, dan zullen achteraf de dan 
ontstane marktaandelen waarschijnlijk getoetst worden door de NMa. 

• Mocht het doorverkopen van onderdelen, dan wel de verkoop van PcM in 'de 
eerste ronde', een grensoverschrijdende transactie worden, dan kan het dan 
ontstane mediabedrijf in aanmerking komen voor toetsing aan Europese 
regelgeving, die een Europese scope hanteert. 

• Deskundigen zijn het er kennelijk niet over eens of en in welk geval de 
Nederlandse dan wel de Europese mededingingswetgeving, met bijbehorende
toetsingscriteria van toepassing zal zijn.

• Overigens worden bij een mogelijke toetsing door de NMa vooral markt-
economische criteria gehanteerd. Het al dan niet in stand houden van 
pluriformiteit wordt door de mededingingsautoriteit in mindere mate
getoetst.
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