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Kindred förvärvar Blancas NV för att stärka Kindreds breda 
utbud på den belgiska marknaden 
 
Kindred har avtalat om att förvärva 100 procent av aktierna i Blankenberge Casino-Kursaal 
(Blancas) NV, som driver Casino Blankeberge i Belgien, från The Rank Group Plc. till en 
värdering av 25 miljoner GBP på en kontantfri och skuldfri basis. Förvärvet kommer att 
stärka Kindreds långsiktiga verksamhet och åtaganden i Belgien och gör det möjligt för 
Kindred att erbjuda ett attraktivt brett produkterbjudande till de belgiska kunderna. 
 
Blancas NV är licensinnehavare och operatör av Blankenberge casino, som är ett av de nio 
landbaserade kasinon som är verksamma i Belgien. Företaget ägs av The Rank Group Plc 
sedan 1998 och genererade intäkter på cirka 10 miljoner EUR de senaste tolv månaderna 
fram till juni 2020 med ett rörelseresultat på cirka 3 miljoner EUR. Blancas NV har nyligen 
framgångsrikt förnyat sitt koncessionsavtal med staden Blankenberge och den nya 15-
åriga koncessionen börjar gälla i januari 2021. 
 
Köpeskillingen uppgår till 25 miljoner GBP på en kontantfri och skuldfri basis och kommer 
att betalas kontant vid fullbordandet. 
 
Kindred har haft ett långvarigt kommersiellt partnerskap med Blancas NV, som går tillbaka 
till 2012, om deras “A + -licens” som gör det möjligt för Kindred att erbjuda onlinecasino, live 
casino och poker till belgiska kunder under varumärket Unibet. I enlighet med det belgiska 
rättsliga ramverket krävs en “A+ -licens” för onlinekasinoverksamhet och licensen kan 
endast tilldelas licensierade landbaserade kasinoperatörer. 
 
Förvärvet påvisar Kindreds långsiktiga åtagande gentemot den belgiska marknaden och 
ger Kindred direkt tillgång till en av de nio casinolicenserna, vilket gör det möjligt för Kindred 
att fortsätta erbjuda ett brett produkterbjudande till de belgiska kunderna. Blancas NV 
kommer att drivas som en separat enhet inom Kindred Group under ledning av den 
nuvarande ledningsgruppen som leds av Dominique De Wilde. 
 
Förvärvet är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas slutföras 
under fjärde kvartalet 2020. 
 
Denna information är sådan information som Kindred Group är skyldig att offentliggöra enligt EUs 
marknadsmissbruksförordning, MAR. 
 
För ytterligare information: 
 
Inga Lundberg, Investor Relations +44 788 799 6116 
 
Om Kindred Group 
 
Kindred Group är ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, USA och Australien. Kindred Group 
erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 27 miljoner kunder via något av de 11 varumärken som ryms 
inom koncernen. Bolaget har 1,700 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), 
och av IBIA (integritet för sportspel), samt är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s 
rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq 
Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.  
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