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Malta den 1 april 2021 

 

Kindred Group slutför förvärvet av Blancas NV 
 
Kindred Group har den 1 april 2021 slutfört förvärvet av 100% av aktierna i Blankenberge 
Casino-Kursaal (Blancas) NV, som driver Casino Blankeberge i Belgien, från The Rank 
Group Plc.  
 
Kindred Group ingick den 29 oktober 2020 ett avtal om förvärv av 100% av aktierna i 
Blancas NV från The Rank Group Plc. Blancas NV är licensinnehavare och operatör av 
Casino Blankenberge som är ett av de nio landbaserade kasinon verksamma i Belgien. 
Blancas NV har nyligen erhållit en förnyad kasinolicens från den belgiska 
spelmyndigheten samt förlängt koncessionsavtalet med staden Blankenberge för en 15-
års period från och med januari 2021. 
 
Förvärvet stärker Kindreds långsiktiga verksamhet och åtaganden i Belgien och gör det 
möjligt för Kindred att erbjuda ett brett produkterbjudande till belgiska kunder. Blancas NV 
kommer att drivas som en separat enhet inom Kindred Group under ledning av nuvarande 
ledningsgrupp med Dominique De Wilde som vd. 
 
Den totala köpeskillingen uppgick till 25 miljoner GBP på en kontantfri och skuldfri basis 
och har betalats kontant vid fullbordandet. 
 
Se även tidigare pressmeddelande angående förvärvet av Blancas: 
https://www.kindredgroup.com/sv/media/pressmeddelanden/2020/kindred-forvarvar-
blancas-nv-for-att-starka-kindreds-breda-utbud-pa-den-belgiska-marknaden/ 
 
 
Denna information är sådan som Kindred Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-01 17:30 CET 

 
 
För mer information: 
Patrick Kortman, Head of Corporate Development & Investor Relations, +46 723 877 438 
 
 

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 30 miljoner kunder via något av 
de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har 1600 medarbetare globalt och är medgrundare 
av European Gaming and Betting Association (EGBA), och är medgrundare av IBIA, 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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