
Nieuws: CPM en ABP nemen deel publishing-catalogus Universal 

over 

 

CP Masters (de uitgeeftak van CTM, het bedrijf van André de 

Raaff, Denis Wigman en Bob Hubar), is onder de naam 

IMAGEMMUSIC een meerjarige samenwerking aangegaan met 

pensioenfonds ABP. De eerste vrucht van deze krachtenbundeling 

is de aankoop van een aantal muziekcatalogi, dat tot nu toe 

toebehoorde aan de Universal Music Publishing Group (UMPG). 

 

Het afstoten van een deel van de activiteiten was een 

voorwaarde van de Europese Commissie om het samengaan met BMG 

Music Publishing goed te keuren. UMPG heeft de catalogi van 

Zomba UK, Rondor UK, 19 Music, 19 Songs en de BBC-catalogus 

verkocht aan IMAGEMMUSIC, maar blijft de sub-publishing 

verzorgen buiten Groot-Brittannië en continentaal Europa. De 

catalogus van Zomba US is aan de nieuwe uitgever in 

sublicentie gegeven, waarmee IMAGEMMUSIC de publishing voor 

haar rekening neemt binnen de Europese Economische Ruimte. De 

deal behelst componisten en artiesten als Kaiser Chiefs, 

Sophie Ellis-Bextor, William Orbit, Joan Armatrading, Iron 

Maiden, Daft Punk en – via Zomba US – Justin Timberlake, 

Linkin Park en Shania Twain. 

 

Over het opmerkelijke fenomeen dat een van de grootste 

pensioenfondsen ter wereld in publishing stapt, zegt CPM’s 

Denis Wigman: “ABP heeft besloten een klein deel van zijn 

kapitaal (met een waarde van €217 miljard nog altijd een enorm 

bedrag, WS), te reserveren voor ‘innovatieve investeringen’. 

Intellectueel eigendom is daar een deelgebied van.” De 

samenwerking met ABP beperkt zich tot de gezamenlijke 

onderneming IMAGEMMUSIC, aldus Wigman. Het pensioenfonds is 

geen aandeelhouder geworden in CPM. De partijen hebben een 

tienjarige, non-exclusieve overeenkomst gesloten, maar over de 

hoogte van het bedrag dat daarmee gemoeid is, worden geen 

uitspraken gedaan. “Het betekent een aanzienlijke stijging van 

onze omzet en een forse uitbreiding van onze activiteiten. Wij 

behoren hierdoor tot de grootste onafhankelijke 

muziekuitgeverijen van de wereld en zullen ter 

vergemakkelijking van de integratie van de catalogi een 

kantoor in Londen openen. De samenwerking met ABP legt de 

basis voor verdere expansie van ons bedrijf. Wij streven 

ernaar in de toekomst meer acquisities te doen. Dat zullen in 

eerste instantie catalogi zijn, maar het kan ook individuele 

componisten betreffen.” 


