Persmededeling (onder embargo tot 28 juni 2016 – 17.40 uur).
Gereglementeerde informatie.

MIKO KONDIGT OVERNAME VAN SMILING FACES AB AAN
Turnhout, 28 juni 2016 – Miko N.V., de op Euronext Brussels genoteerde specialist in
koffieservice en kunststofverpakkingen, maakt vandaag bekend dat zij – via haar koffieservice
divisie – eigenaar is geworden van 100 % van de aandelen van de onderneming Smiling Faces
AB dat met 39 medewerkers een omzet behaalt van ruim 9 miljoen euro.
Smiling Faces AB, gevestigd te Stockholm, is een innovatieve Zweedse koffieservice-operator die zich
focust op het leveren van koffieservice oplossingen voor grote en middelgrote cliënten in het
marktsegment “office coffee service” (“OCS”).

Smiling Faces plaats bij haar cliënten kleine en middelgrote koffie- en vendingtoestellen in leasing,
verder neemt het ook de technische ondersteuning voor haar rekening, en zorgt het voor de levering
van alle nodige ingrediënten (koffie, suiker, melk, thee en warme chocolade). Naast koffie voorziet
Smiling Faces eveneens in een aanbod voor het leveren van drinkwatersystemen aan haar cliënten,
alsook voor het leveren van gezonde tussendoortjes in haar segment “Fruit by Smiling Faces”. Verder
staat de onderneming en haar medewerkers

garant voor een sterke dienstverlening die

Pausmanagement ® – het management van de koffie break – wordt getiteld. Het bedrijf, dat vandaag
39 werknemers telt, heeft een mooi parcours afgelegd in de afgelopen jaren en behaalt ondertussen
een omzet van ruim 9 miljoen euro.

De koffieservice divisie van de Miko-groep heeft, sinds een drietal jaar geleden, de beslissing
genomen om haar strategische focus te richten op Scandinavië, gezien de sterke koffiecultuur daar en
de economische sterkte van deze landen. Sinds die beslissing volgden eerder reeds acquisities in
Denemarken (Kopenhagen), Noorwegen (Oslo) en Zweden (Göteborg).
Frans Van Tilborg (CEO Miko-groep): “Wij zijn vandaag bijzonder trots te kunnen aankondigen dat we
het team van Smiling Faces mogen verwelkomen in onze groep, en zo onze aanwezigheid in
Scandinavië verder kunnen versterken. Voor wat betreft Zweden hadden wij, via onze
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dochtervennootschap Kaffekompaniet AB, reeds een sterke basis in Göteborg en Malmö. Tot dusver
bleef de Stockholm regio echter nog relatief onontgonnen gebied. Door het verwelkomen van Smiling
Faces binnen onze groep, zetten we nu echter ook deze regio op de kaart voor Miko. Daarnaast
zullen er ongetwijfeld synergiën gerealiseerd kunnen worden tussen onze twee Zweedse dochters.”

De overname past in die zin in de langetermijn strategie van de groep om, door middel van eigen
dochterondernemingen in diverse landen, verder te bouwen aan het uitrollen van een internationale
koffieservice- organisatie. De thuislanden voor de groep binnen Europa zijn op dit moment: België,
Nederland,

Frankrijk,

Duitsland,

Groot-Brittannië,

Polen,

Tsjechië,

Slowakije,

Denemarken,

Noorwegen en Zweden.
OVER MIKO
Miko is al meer dan 200 jaar actief in koffieservice en sinds een 40-tal jaren in
kunststofverpakkingen, en werd in 1998 geïntroduceerd op Euronext Brussel. Miko volgt een
“tweepijlerstrategie” waarbij de kernactiviteiten – koffieservice en kunststofverpakkingen –
nagenoeg zelfstandige entiteiten zijn met elk hun eigen management, zodat beide activiteiten
een eigen groeipad kunnen volgen. De groep haalde in 2015 met 985 medewerkers een omzet
van 178 miljoen euro, waarvan het koffiesegment en het kunststofsegment elk de helft voor
hun rekening nemen. Miko is een internationale groep met eigen ondernemingen in België,
Frankrijk, Engeland, Nederland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Polen, Tsjechië,
Slowakije, Indonesië en Australië.
EINDE
Noot voor redacties:
Voor fotomateriaal, zie www.miko.eu à persberichten
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Frans Van Tilborg, tel. +32 (0)14-46.27.70.
Na 16.30 uur: +32 (0)495-59.12.77 (GSM Frans Van Tilborg).
Ce communiqué de presse est également disponible en français.
This press release is also available in English.
Miko website: www.mikocoffee.com
Puro website: www.purocoffee.com
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