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Cartamundi rondt de overname van de United 
States Playing Card Company (USPC) af 

   
De combinatie van Cartamundi en USPC brengt een ongeëvenaarde kennis en expertise op het 
gebied van speelkaarten en merken. De ondernemingen kunnen hierdoor samen een breder scala 
aan producten bieden aan de wereldwijd groeiende gemeenschap van speelkaarten liefhebbers.  
 
Turnhout, 31 december 2019 - De Belgische privéonderneming Cartamundi kondigde vandaag 
de afronding aan van de overname van The United States Playing Card Company (USPC).  
  
Deze overname betekent de toevoeging van de iconische merken Bicycle®, Bee®, Hoyle® en 
Fournier® aan de merkenportefeuille van Cartamundi en loopt in lijn met de strategie van 
Cartamundi om zijn rol als belangrijke speler in de wereldwijde entertainmentindustrie te 
versterken. 
   
"Dit is een geweldig moment voor Cartamundi", zegt Stefaan Merckx, CEO van Cartamundi. "De 
overname van USPC stelt ons onmiddellijk in staat om te profiteren van de groeiende verkoop van 
speelkaarten in de VS. De leidende positie van USPC in Spanje is zeer complementair aan 
Cartamundi's Europese voetafdruk en past perfect in onze strategische groeiplannen." 
 
De United States Playing Card Company heeft meer dan 350 mensen in dienst en heeft 
productiefaciliteiten in de Amerikaanse stad Erlanger (Kentucky) en de Spaanse stad Vitoria (Àlava). 
In 2018 realiseerde USPC een netto-omzet van ongeveer 112 miljoen dollar. 
 
USPC CEO Michael Slaughter zal het lidmaatschap van het Cartamundi Executive Committee op 
zich nemen. 
 

Michael Slaughter, CEO van USPC, gaat verder: “Ons engagement om consumenten, kaartspelers, 

goochelaars en casinospelers met een kwaliteit van wereldklasse te bedienen, blijft onze missie." 
 
   
Geschiedenis voor de toekomst 
   
De gecombineerde ervaring van Cartamundi, USPC en Fournier is ongeëvenaard in de 
speelkaartenindustrie. 2020 is de 50ste verjaardag van Cartamundi, terwijl Fournier zijn 150ste 
verjaardag viert. In 2020 zal het merk Bicycle 135 jaar lang het meest bekende en meest gebruikte 
consumentenkaartmerk zijn.  
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Vandaag zetten deze merken de erfenis voort. De hernieuwde interesse in de kaartmagie, de 
opkomst van het segment van de specialistische kaarten en de snel evoluerende trend van Cardistry 
bieden een sterk groeipotentieel voor de groep.  
 
Met de toevoeging van USPC en Fournier, heeft de groep Cartamundi 13 productiefaciliteiten en 
heeft een verwachte omzet van meer dan 550 miljoen dollar. Vandaag stelt de Cartamundi groep 
meer dan 2.500 mensen tewerk op 4 continenten. Dit uitgebreide productienetwerk stelt Cartamundi 
in staat om zijn lokaal engagement waar te maken. Een verbintenis met haar klanten, maar ook met 
de lokale economie en het milieu.  
   
“Door dicht bij onze klanten te staan, kunnen wij het best aan hun behoeften voldoen", aldus 
Stefaan Merckx, CEO van Cartamundi. "Het is door met beide voeten in de markt te staan dat je 
trends ontdekt die de groei mogelijk maken.   
   
Alta Capital Partners trad op als financieel adviseur en Hughes Hubbard & Reed LLP trad op als 
juridisch adviseur van Cartamundi bij de transactie.  
   

Over Cartamundi  

   
Cartamundi is Latijn voor "Kaarten voor de Wereld". Met een geschiedenis die teruggaat tot 1765 is Cartamundi 
de grootste fabrikant ter wereld van kaart- en bordspellen en digitale oplossingen.  Met een netwerk van eigen 
verkoopkantoren, 13 ultramoderne productiefaciliteiten en een personeelsbestand van meer dan 2.500 mensen 
is Cartamundi een toonaangevende en groeiende leverancier van de wereldwijde kaarten-, spellen- en 
speelgoedindustrie. In 2018 genereerde Cartamundi een omzet van ongeveer 440 miljoen dollar.   
 
Legendarische spellen zoals Monopoly® en Pokémon®, evenals veel verschillende soorten speelkaarten en 
kaartspellen voor zowel consumenten als casino's, worden geproduceerd op de Cartamundi-productielijnen.  
  
Met zijn sterke merken zoals Color Addict®, Shuffle®, COPAG® en Grimaud® heeft Cartamundi een 
overtuigend assortiment aan speelkaarten, kinderkaartspellen en gezinsspellen gecreëerd. Deze producten zijn 
te vinden in grote winkelketens over de hele wereld en dragen bij aan de verwezenlijking van de "Sharing the 
Magic of Playing Together”-doelstelling van Cartamundi.  
  
Het hoofdkantoor van Cartamundi is gevestigd in Turnhout, België. De productiefaciliteiten zijn gevestigd in 
Japan, India, Polen, Duitsland, Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, de Verenigde Staten van 
Amerika en Brazilië. https://www.cartamundi.com 

   
Over The United States Playing Card Company 

   
De United States Playing Card Company is marktleider in de productie en distributie van de topmerken van 
speelkaarten, waaronder BICYCLE®, BEE®, AVIATOR®, HOYLE® en KEM®. BICYCLE kaarten zijn al bijna 
135 jaar het best verkochte speelkaartmerk. Het bedrijf is opgericht in 1867 en produceert en distribueert 
wereldwijd een breed portfolio aan traditionele speelkaarten, kaartspellen, bordspellen, accessoires en 
casinospelen. http://www.usplayingcard.com. 
 
Naipes Heraclio Fournier ("Fournier") is de marktleider in Spaanse speelkaarten en viert in 2020 haar 150-jarig 
bestaan. Ze zijn in 1986 toegetreden tot de United States Playing Card-familie. Fournier heeft een uitgebreid 
aanbod dat de retail- en casinomarkt in Europa, Latijns-Amerika en daarbuiten bedient. De vestiging in Vitoria 
is een productie- en distributiecentrum voor speelkaarten, spellen en accessoires. 
https://www.nhfournier.es/en/. 
 
  

https://www.cartamundi.com/
http://www.usplayingcard.com/
https://www.nhfournier.es/en/


 

  
 3/3     

Mediarelaties  
Marco van Haaften Peggy Leysen  Carol Rouillard 

Internationaal Marketingdirecteur Executive Assistant  Marketingdirecteur 

+32 14 448 263   +32 14 445 943  +1 859 815 7347  

+32 479 782 508  +1 513 258 5261 

marco.van.haaften@cartamundi.com peggy.leysen@cartamundi.com  carolrouillard@usplayingcard.com 

 

mailto:peggy.leysen@cartamundi.com

