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NORSK ALLERS EIERSKAP I KANAL 5

Jeg viser til Kanal 5s søknad om konsesjon for et femte riksnett for radio i FM-båndet i Norge
og til Kanal 5s brev til Kulturdepartementet av 2. juni 2003.

Opplysningene i dagens artikler i bl.a. Kampanje bygger på rykter som Norsk Aller er kjent
med og som har til hensikt å svekke Kanal 5s P5-søknad. Mine uttalelser er generelt sett tatt
ut av sin sammenheng og plassert inn i en tekst, som åpenbart var vinklet forut for intervjuet.

For å fjerne enhver tvil om Norsk Allers posisjon vil jeg få komme med noen presiseringer:

Kanal 5
•  Norsk Aller har ingen planer om å selge seg ut av Kanal 5.
•  Dersom Kanal 5 får konsesjonen, vil Norsk Aller kjøpe seg opp i Kanal 5 i henhold til

avtale med Clear Channel (se søknaden s. 71 og vedl. 10)

Radio 1 Norge
•  Norsk Allers partner i Radio 1 Norge, Clear Channel, har solgt sine radiovirksomheter

i andre land i Europa. Norsk Aller vurderer derfor om man skal kjøpe seg opp eller
selge seg ut av Radio 1 Norge, dersom Clear Channel kommer med slike signaler også
for sin norske radiovirksomhet.

•  Dog vil Norsk Aller selge alle sine aksjer i Radio 1 Norge, som Kanal 5 skriver i sin
søknad, dersom Kulturdepartementet setter det som en forutsetning ved en eventuell
tildeling av P5-konsesjonen til Kanal 5 (Se søknaden s. 72)

Jeg vil gjerne få presisere at Norsk Aller har stor tro på Kanal 5s muligheter til å gjøre P5-
konsesjonen til en lønnsom investering. Vi ønsker å bidra med vår medie- og
radiokompetanse til å gjøre Kanal 5 til en sterk og seriøs medieaktør i Norge.
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