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Brussel, 20 januari 2015

Ondanks het eerder somber economisch klimaat garandeert de Golden
Palace Group tewerkstelling in Wallonië.
De onderneming Golden Palace, bekend voor haar vele speelzalen verspreid over België en het online platform
www.goldenpalace.be, kondigt de overname van vier speelzalen in de provincie Luik aan. De aankoop van deze
zalen (voorheen uitgebaat onder de naam “Mirage Games” en http://www.miragegames.be) laat aan de Belgische
onderneming toe haar expansie in Wallonië verder te zetten.

Na een dynamisch jaar vol projecten in 2014 begint ook het nieuwe jaar goed voor de Golden Palace Group. De
onderneming bezit bijna 40 speelzalen. Deze zijn voornamelijk in Wallonië gevestigd, maar met vier vestigingen in
Brussel en drie in Vlaanderen (Blankenberge, Nieuwpoort, Bredene) is Golden Palace ook in de rest van het land
vertegenwoordigd.

De wedkantoren van de onderneming en de online site http://www.goldenpalace.be vervolledigen het aanbod dat
de Belgische marktleider aan zijn cliënteel beschikbaar stelt.

De Golden Palace Group heeft deze morgen getekend voor de overname van vier speelzalen: twee in Jemeppe, één in
Amay en één in Seraing. Deze speelzalen werden hiervoor uitgebaat onder de naam Mirage Games. Voor de spelers
en de werknemers verandert er niets: Golden Palace zal alle speelzalen verder uitbaten en garandeert de
tewerkstelling van het voltallige personeel bestaande uit meer dan 30 medewerkers. Golden Palace heeft ondertussen
meer dan 50 jaar ervaring op de Belgische markt en hun toekomst is dan ook in goede handen.

****
Over Golden Palace:

Golden Palace is met bijna 40 speelzalen verspreid over België marktleider. Sinds 1 april 2012 heeft de groep ook een
eigen online platform, goldenpalace.be, waar zowel sportweddenschappen, casino en poker worden aangeboden.
Deze groei, mogelijk gemaakt door het bouwen van sterke vertrouwensrelaties met zijn spelers en de wethouders,
stelt Golden Palace in staat zich in te zetten voor projecten op het vlak van milieu en liefdadigheid.
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