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Familie Bert stapt met Kinepolis van uit Canada in de VS
Date : 2 september 2019

De groep Kinepolis, specialist in bioscoopexploitatie en in handen van de familie
Bert, neemt de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Digital Cinemas over en steekt
zo de Canadese grens over om haar intrede te doen in de VS. MJR Digital
Cinemas, een particulier bedrijf met hoofdkantoor in Bloomfield Hills, Michigan,
telt 10 bioscoopcomplexen met in totaal 164 schermen en meer dan 20.000
zitplaatsen, allen gesitueerd in Michigan. Alle betrokken bioscopen zijn multi- en
megaplexen met een capaciteit variërend tussen 10 en 20 zalen. De 10 bioscopen
realiseerden in 2018 met 6,2 miljoen bezoekers een omzet van 81,2 miljoen
dollar. Kinepolis betaalt 137 miljoen euro voor het Amerikaanse bedrijf. Zeven van
de betrokken bioscopen zijn in eigendom (114 schermen) - waarvan drie op een
terrein in erfpacht - en de overige drie zijn gehuurde complexen (50 schermen).
De groep telt drie megaplexen met elk 20 zalen, vijf bioscopen met 16 zalen, één
met 14 zalen en één met 10 zalen. Alle zalen zijn voorzien van 5.1 digital
surround sound en twee complexen beschikken over een ‘EPIC experience’
auditorium, waar 4K-projectie wordt gecombineerd met Dolby Atmos-geluid.
Nagenoeg alle bioscopen zijn bovendien uitgerust met het ‘recliner’ zetelconcept,
de gemotoriseerde, volledig uitklapbare zetels met voetsteun die ook in Canada
erg succesvol zijn.
Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group: “Ik ben bijzonder trots dat we de kans
krijgen onze investering in Canada uit te breiden naar de VS. De succesvolle
overname van het Canadese Landmark Cinemas heeft aangetoond dat we onze
bedrijfsstrategie succesvol kunnen implementeren in een ander continent en een
andere tijdzone. De overname van MJR past perfect in wat we nastreven inzake
expansie : geografisch sluit het aan bij Canada, het betreft uitsluitend multi- en
megaplexen en we verwerven een belangrijke vastgoedpositie.”
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Kinepolis zal MJR verder uitbaten onder de bestaande merknaam. De
bioscoopgroep, die 815 medewerkers telt, zal verder worden aangestuurd door
het huidige management, dat, voor wat betreft de integratie, ondersteund zal
worden door het Europese Kinepolis-team evenals het Canadese Landmarkteam.
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