
Nieuws: Advent bevestigt investering in Radio 538 

 

Advent International heeft bevestigd dat het een investering 

heeft gedaan in Radio 538. Na de overname zal Advent 

International bijna 90% van de aandelen in handen hebben. Lex 

Harding, algemeen directeur van Radio 538, heeft dan 10% in 

handen. De overige aandeelhouders, Peter de Jager en Rob Out, 

treden terug. Momenteel hebben Harding, De Jager en Out nog 

98% van de aandelen in bezit. Harding blijft lid van de Raad 

van Commissarissen van Radio 538 en zal in die functie nauw 

betrokken blijven bij de verdere ontwikkeling van het station. 

De Raad van Commissarissen zal worden versterkt met Travis 

Baxter, een internationaal ervaren radioman die eerder heeft 

gewerkt voor onder andere Atlantic 252 en de BBC en die lid is 

van de adviesraad van de British Radio Academy. Teartse 

Schaper, een Nederlander die werkzaam is bij Advent 

International, treedt eveneens toe tot de Raad van 

Commissarissen van Radio 538. 

 

Harding zegt in een commentaar: “Belangrijk voor ons is dat 

Advent behalve financiering ook eigen kennis van de 

mediawereld inbrengt. Advent is een ervaren investeerder in 

Europese radiostations en we denken dat ze daardoor een 

waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van Radio 

538. Ook de toetreding van Travis Baxter tot onze Raad van 

Commissarissen spreekt ons zeer aan. Door de expertise die hij 

heeft opgedaan bij diverse Europese radiobedrijven is voor ons 

een welkome aanvulling.” 

 

Met de nieuwe financiering door Advent zegt Radio 538 de 

kwaliteit van zijn programmering en marketingactiviteiten te 

willen blijven verbeteren om zodoende het marktaandeel (in de 

laatste meting 11,1%) en de advertentie-inkomsten verder te 

vergroten. Het station verwacht dat het aandeel van de 

radioadvertentiemarkt in de totale mediabestedingen de komende 

jaren blijft toenemen. De omzet van Radio 538 bedroeg in het 

op 30 juni 2003 geëindigde boekjaar ruim 36 miljoen euro. 

 

Radio 538 is de vierde investering van Advent in de Europese 

radiowereld. Andere investeringen zijn de buy-out van het 

grootste commerciële station van Hongarije; Danubius, en twee 

bekende Poolse stations, RadioZet en Radio Kolor. 
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