
 

      

Kinepolis verkoopt Belgische Utopolis-bioscopen aan UGC  
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Kinepolis Group heeft op 30 september 2016 de vier Belgische Utopolis-bioscopen in Aarschot, 
Lommel, Mechelen en Turnhout verkocht aan de Franse groep UGC.  

  
Op 9 november 2015 bereikte Kinepolis Group een overeenkomst met de aandeelhouders van Utopia 
SA tot overname van de Utopolis-groep. De overname van de Belgische vestigingen was echter 
onderworpen aan de goedkeuring door de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). 

  
Op 25 maart 2016 keurde de BMA de acquisitie van de Belgische Utopolis-bioscopen goed op 
voorwaarde van de wederverkoop van de complexen in Mechelen en Aarschot met het oog op hun 
verdere exploitatie. Na deze beslissing nam Kinepolis Group op 14 april 2016 de Belgische Utopolis-
bioscopen over. De exploitatie van de betrokken vestigingen werd sindsdien verdergezet in 
overeenstemming met de voorwaarden opgelegd door de BMA. Kinepolis heeft er vervolgens voor 
gekozen alle Belgische Utopolis-activiteiten te verkopen, gezien de voorwaarden opgelegd door de 
BMA en de interesse van kandidaat-kopers. De verkoop van de vier Belgische Utopolis-complexen 
aan UGC heeft een ondernemingswaarde van € 36,2 miljoen. 

  
Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group : "Het is geen geheim dat we de vier Belgische bioscopen 
liever zelf hadden toegevoegd aan ons netwerk, maar ik ben er zeker van dat Utopolis Aarschot, 
Lommel, Mechelen en Turnhout een nieuwe en beloftevolle toekomst tegemoet gaan onder de 
vleugels van UGC. Ik wens hen daarbij alle succes toe." 

  

  
Contact 
Kinepolis Press Office 
+32 (0)9 241 00 16 
pressoffice@kinepolis.com 

  
Over Kinepolis 
Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd 
beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend 
geldt binnen de sector. Kinepolis Group NV telt 47 bioscopen, verspreid over België, Nederland, 
Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook 
actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer. 2300 medewerkers 
zetten zich elke dag in om miljoenen bioscoopbezoekers een onvergetelijke filmbeleving te 
bezorgen. 
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