
Nieuws: Bertelsmann spreekt intentie uit Zomba over te nemen 

 

Mediagigant Bertelsmann heeft gisteren gebruik gemaakt van 

haar optie om de resterende Zomba-aandelen over te nemen. 

Volgens FT.com trekt Bertelsmann bijna 3 miljard dollar uit 

voor de overname. Het Duitse mediaconcern had sinds 1996 al 

een belang van 20% in de muziekdivisie van Zomba. Vijf jaar 

eerder had het reeds 25% verworven van de publishing-afdeling. 

In 1996 werd ook een ‘put option’ overeengekomen. Dit houdt 

in, dat Bertelsmann het eerste recht had om tegen bepaalde 

condities ook de overige aandelen van Zomba (zowel records als 

publishing) te kopen. Deze put option zou in december aflopen, 

maar is nu dus door Bertelsmann verzilverd. 

 

Zomba is de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot de grootste 

onafhankelijke platenmaatschappij. BMG, zoals bekend de 

muziekdivisie van Bertelsmann, is momenteel de kleinste van de 

vijf majors. De toevoeging van Zomba zal haar positie 

aanzienlijk verbeteren. Momenteel worden de juridische en 

mogelijke organisatorische consequenties van de overname 

onderzocht, waarna de koop naar verwachting later dit jaar 

gesloten zal worden. 

 

Rob Schouw, managing-director BMG Nederland BV, zegt in een 

toelichting dat het aannemelijk is dat Bertelsmann Zomba zal 

integreren in haar muziekdivisie, maar wil hierover, noch over 

de mogelijke implicaties hiervan speculeren. “Deze 

bekendmaking betekent pas iets als duidelijk wordt hoe dit 

vorm gaat krijgen. Er is mij echter geen tijdsplanning bekend. 

Ik bedien me van een nuchter realisme: als ik een opdracht 

krijg om iets te doen, hoor ik dat wel van mijn bazen.” 

 

Bert Meyer, managing-director bij Zomba in Nederland verwijst 

in een reactie naar het officiële statement, maar ‘een 

overname is nu veel dichterbij dan ooit’. Hij geeft echter, in 

het licht van recente overnamepogingen die op het laatste 

moment geen doorgang vonden (Warner-EMI, BMG-EMI, red.) 

nadrukkelijk aan dat de overname nog niet rond is. 

Clive Calder, chairman/ceo van Zomba, zegt in de officiële 

verklaring evenwel: “Met haar uitstekende executives en 

creatief talent zal Zomba veel waarde toevoegen aan 

Bertelsmanns muziekdivisie BMG.” Hij noemt de overname ‘een 

logisch vervolg op de nauwe banden en afspraken die 12 jaar 

geleden aangegaan zijn’. 

 

Bertelsmann-chairman/ceo Thomas Middelhoff zegt bewondering te 

hebben voor de indrukwekkende resultaten die Zomba de 

afgelopen jaren behaald heeft. “We zijn erg enthousiast over 

de toekomstverwachtingen van Zomba, en het zal onze 

muziekbusiness zeker versterken.” 



 

Toen Muziek en Beeld enkele maanden geleden al melding maakte 

van de op handen zijnde overname, zorgde dat voor veel 

commotie. Het leidde er uiteindelijk toe dat Bertelsmann-

topman Rolf Schmidt-Holtz zijn medewerking aan het Muziek en 

Beeld Live-seminar terugtrok. Clive Calder ontkende naar 

aanleiding van de berichtgeving tegenover Billboard met BMG in 

gesprek te zijn over overname van zijn bedrijf. Hij noemde de 

gepubliceerde verhalen ‘volledig onwaar en nergens op 

gebaseerd’. “It is nothing more than a pathetic attempt to put 

a spin on BMG’s weak position insofar as its contractual 

relationship with Zomba is concerned”, aldus Calder tegenover 

Billboard. Ook meldde hij dat BMG geen rechten of opties zou 

hebben om de independent over te nemen. 


