
 

      

 

Kinepolis vestigt zich in Fenouillet, in het noorden van Toulouse  
 

21 juni 2016 

Fenouillet, Frankrijk - Na het eerdere akkoord van de Commission nationale d'aménagement 
cinématographique (Cnaci) in september 2014, heeft Kinepolis nu ook de bouwvergunning gekregen 
voor een bioscoop met 8 zalen en 1100 zitplaatsen in Fenouillet, op 10 minuten van het 
stadscentrum van Toulouse. De bouwwerken zijn inmiddels aangevat. De bioscoop zal deel uitmaken 
van 'La Galerie Espaces Fenouillet', het nieuwe handels- en recreatiecentrum in het noorden van de 
stad Toulouse, geïnitieerd door vastgoedmaatschappij Mercialys. Uiteindelijk zal de bioscoop, met 
een oppervlakte van 4000 m², deel uitmaken van een commerciële zone van 87 000 m², met maar 
liefst 130 winkels, een horecagedeelte met 20 restaurants, en 2600 parkeerplaatsen. De opening 
van de bioscoop is voorzien voor eind 2016. Kinepolis heeft de ambitie meer dan 400.000 bezoekers 
per jaar te ontvangen in Fenouillet. 

Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group: "Dit nieuwe multiplex komt tegemoet aan een grote vraag, 
gezien het gebrek een multiplexen en een gevarieerd cultureel aanbod in de regio. Daarnaast kent 
het Noorden van Toulouse een belangrijke demografische ontwikkeling. We kijken ernaar uit om de 
inwoners kennis te laten maken met de unieke Kinepolis bioscoopervaring, en daarbij ook samen te 
werken met de andere grote culturele spelers in de regio." 

Sinds 2014 heeft Kinepolis belangrijke stappen gezet in de realisatie van haar expansiestrategie en 
verdubbelde ze het aantal bioscopen in haar portefeuille. Dit nieuwe multiplex in regio Toulouse 
volgt kort na de eerste steenlegging, eerder deze maand, van de toekomstige Kinepolis in Brétigny-
sur-Orge, in regio Île-de-France, en betekent een nieuwe stap in deze expansie. Vandaag telt 
Kinepolis 10 bioscopen in Frankrijk. 
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Over Kinepolis 

Kinepolis Group NV 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 NV telt 46 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. 2300 medewerkers 
zetten zich elke dag in om miljoenen bioscoopbezoekers een onvergetelijke filmbeleving te 
bezorgen. 
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