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Telenet niet weerhouden voor finale onderhandelingen acquisitie VOO 

 

Mechelen, 22 november 2021 - Telenet Group NV, een rechtstreekse volle dochter van Telenet Group 

Holding NV (“Telenet”) (Euronext Brussels: TNET), bevestigt dat het niet weerhouden is door Nethys 

NV om exclusieve onderhandelingen te voeren voor de overname van een meerderheidsaandeel in de 

Waalse kabelexploitant VOO NV (“VOO”).  

 

Telenet was geïnteresseerd in de overname van VOO en wilde door een overname een industrieel 

toekomstbestendig telco-project in Wallonië en Brussel opzetten. Telenet betreurt de beslissing van 

Nethys NV want een overname door Telenet zou voordelen hebben gebracht voor het algemene 

concurrentielandschap in België, het Waals en Brussels industrieel project en voor VOO als bedrijf.   

 

Telenet zal nu de genomen beslissing evalueren en zijn verdere opties bekijken.  

 

 

 

Over Telenet  

Als aanbieder van entertainment- en telecommunicatiediensten in België is Telenet Group steeds op zoek naar de 

perfecte beleving in de digitale wereld voor zijn klanten. Het bedrijf spitst zich onder de merknaam Telenet toe op het 

aanbieden van digitale televisie, hogesnelheidsinternet en vaste en mobiele telefoniediensten aan residentiële klanten 

in Vlaanderen en Brussel. Onder de merknaam BASE levert Telenet mobiele telefonie in België. De afdeling Telenet 

Business bedient de zakelijke markt in België en Luxemburg met connectiviteits-, hosting- en security-oplossingen. 

Meer dan 3.000 werknemers hebben samen 1 doel voor ogen: leven en werken eenvoudiger en aangenamer maken. 

Telenet Group is een onderdeel van Telenet Group Holding nv en is genoteerd op Euronext Brussels onder tickersymbool 

TNET. Surf naar www.telenet.be voor meer informatie. Liberty Global – één van ‘s werelds grootste geconvergeerde 

video-, breedband- en communicatiebedrijven – innoveert en helpt mensen groeien in zes landen in Europa om de 

digitale revolutie maximaal te benutten. Liberty Global bezit een rechtstreeks belang van 58,3% in Telenet Group 

Holding nv (exclusief eigen aandelen die deze laatste van tijd tot tijd in bezit heeft). 

 

Aanvullende informatie – Op de bedrijfswebsite staat aanvullende informatie over Telenet en zijn producten: 

http://www.telenet.be. Meer informatie over de hier vermelde operationele en financiële gegevens kan gedownload 

worden van de investor relations-pagina’s op deze website. Het geconsolideerde jaarverslag 2020 van de 

onderneming en de niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten en presentaties met 

betrekking tot de financiële resultaten voor de negen maanden tot 30 september 2021 staan ter beschikking op de 

investor relations-pagina’s op de bedrijfswebsite (http://investors.telenet.be). 

 

 

Contact:   

 

Investor Relations   Rob Goyens   rob.goyens@telenetgroup.be  +32 15 333 054 

Bart Boone  bart.boone@telenetgroup.be  +32 15 333 738 

Media Relations FR Coralie Miserque   coralie.miserque@telenetgroup.be  +32 2 300 45 45 

Media Relations NL Stefan Coenjaerts  stefan.coenjaerts@telenegroup.be  +32 499 577647 

Legal   Bart van Sprundel  bart.van.sprundel@telenetgroup.be  +32 15 333 495 
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