
 

      

 
Kinepolis neemt uitbating bioscoop in commercieel centrum Rouen Saint-
Sever over  
 
13 januari 2016, 07u00 

  
Gereglementeerd bericht 

  
Kinepolis Group neemt vanaf vandaag de uitbating van de bioscoop gesitueerd in het commercieel 
centrum Saint-Sever over, in het hart van Rouen (Normandië, Frankrijk). De bioscoop, voorheen 
uitgebaat door UGC, telt 14 zalen en 2.500 zitplaatsen en ontving meer dan 400.000 bezoekers in 
2015. 

 
Het centrum Rouen Saint-Sever, inclusief de bioscoop, is eigendom van 
vastgoedinvesteringsmaatschappij Wereldhave sinds december 2014. Overtuigd van het potentieel 
van Saint-Sever, heeft Wereldhave er grote ambities en staat een grote renovatie gepland, met als 
voornaamste doelstelling het aanzwengelen van het vrijetijds- en restaurantaanbod. Eric Damiron, 
Algemeen Directeur Frankrijk bij Wereldhave, is verheugd over het project waarin "de bioscoop een 
centrale plaats zal krijgen. Een dynamische en visionaire partner zoals Kinepolis belooft een nog 
grotere impact van dit belangrijke project voor Rouen Saint-Sever."  

 
Om de bioscoop in te richten en met het oog op een vlotte overgang voor het personeel, dat wordt 
overgenomen door Kinepolis, zal de bioscoop gesloten zijn deze woensdagochtend 13 januari. 

 
De overname van de multiplex-bioscoop van Rouen Saint-Sever past in de expansiestrategie van 
Kinepolis. Het betreft de eerste Kinepolis-vestiging in Normandië en de tiende in Frankrijk, na de 
overname van een bioscoop nabij Lyon en van de Utopolis-bioscoop in Longwy in 2015.  
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Over Kinepolis 

 
Kinepolis Group 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 telt 45 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. 2.100 medewerkers 
zetten zich elke dag in om miljoenen bioscoopbezoekers een onvergetelijke filmbeleving te 
bezorgen. 
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