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NIEUW – Luikse casinobaas Emmanuel Mewissen boekt 31
miljoen euro winst
Date : 10 september 2021

De Mile Holding in handen van de Luikenaar Emmanuel Mewissen en zijn familie
kon 2020 afsluiten met een netto winst van 31 miljoen euro. Met Mile Holding is
Mewissen aandeelhouder van de groep Ardent. Ardent Finance overkoepelt niet
enkel de casino’s van Namen en Spa maar ook een aantal Franse casino’s en
speelhallen. Met Gaming1 beheert het bedrijf dan weer de technologie van de
online gokbedrijven Circus en Casino777, goed voor een 20-tal gokwebsites. Voor
die laatste activiteit zou trouwens een koper worden gezocht. Waar de fysieke
casino’s tijdens corona dicht moesten, kon de online gok activiteit van Ardent zijn
omzet met 40 % optrekken. Na een centralisatie van participaties kon de holding
zijn vermogen optrekken van 86 tot 243 miljoen euro. Ardent Finance werd in
2016 opgericht voor gelijke delen in handen van de familie Mewissen, Nicolas
Leonard en Victor Bosquin. Het vermogen van Emmanuel Mewissen stijgt tot 87
miljoen euro.
Naast de casino’s van Namen en Spa heeft Ardent ook participaties in
casino’s in het Zwitserse Davos, bekend van het jaarlijks Wereld Economisch
Forum, en in verschillende Franse steden, waaronder Briançon, Port-Leucate en
Carnac. Er zitten 13 fysieke casino’s in de portefeuille van Ardent, naast een
30-tal speelhallen en een bowling in Charleroi. Ardent Gaming is online
aanwezig tot in Peru en in Colombia via de merken Circus en Zamba.
In 2020 staat de groep voor een omzet van 223 miljoen euro tegenover 191
miljoen in 2019. De bedrijfswinst beloopt 52 miljoen euro, goed voor een netto
groepswinst buiten minderheidsbelangen van 13 miljoen euro. Het bedrijf telt meer
dan 1.100 medewerkers, waaronder 300 in Luik. Ardent is met Gaming1 eigenaar
van de digitale technologie die schuilgaat achter zijn goksites. Veel communicatie
over het bedrijf is er niet. Ardent is niet alleen genoemd naar de ‘vurige stad’ Luik
het is er ook diep in genesteld. Zo is het merk Circus shirt sponsor van Standard
de Liège. En de groep telt twee onafhankelijke bestuurders: Bernard Delvaux en
Laurent Levaux. De eerste is CEO van het Waalse sterbedrijf Sonaca. De tweede
is voorzitter van de Waalse overheidsinvesteerder Sogepa en onder meer
bestuurder bij de overheidsbedrijven Proximus, bpost en FN Herstal.
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