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MIKO KONDIGT PENSIONERING JAN MICHIELSEN AAN
KARL HERMANS EN KRISTOF MICHIELSEN NEMEN LEIDING
KUNSTSTOFTAK OVER

Turnhout, 3 september 2014 – Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en
kunststofverpakkingsspecialist, kondigt aan dat Jan Michielsen op 31 december 2014 met pensioen
gaat. Hij wordt aan het hoofd van de kunststofafdeling opgevolgd door Karl Hermans en Kristof
Michielsen.
Jan Michielsen was in dienst van de Miko-groep sinds 1976, stond aan het hoofd van de kunststofafdeling
sinds 1999 en was lid van de raad van bestuur en mede-gedelegeerd bestuurder (met Frans Van Tilborg) sinds
2010.
“Na mijn meer dan 30 jaar dienst bij Miko Pac kijk ik met een gelukkige blik terug op mijn carrière. Ik ben fier
dat ik lid mocht zijn van een team dat Miko Pac op enkele decennia wist om te toveren van een kleine
artisanale speler naar een bedrijf dat nu tot ver over de grenzen heen erkenning krijgt voor zijn flexibiliteit en
kwaliteit. Ik wens het nieuwe team alvast veel succes in de verdere uitbouw van ons prachtige bedrijf," aldus
Jan Michielsen.
Karl Hermans en Kristof Michielsen, beiden telgen uit de familie Michielsen, de meerderheidsaandeelhouder
van de groep, zullen vanaf vandaag geleidelijk aan de taken van Jan overnemen en vanaf januari 2015 samen
de kunststoftak leiden.
Karl Hermans (40 jaar), is sinds 2007 in dienst bij de Miko-groep en is sinds 2010 actief als verkoopsdirecteur
van Miko Pac. Hij krijgt er nu taken bij op vlak van marketing, kwaliteit en administratie.
Kristof Michielsen (38 jaar) is sinds 1998 in dienst bij de groep en bekleedt momenteel de functie van
productiedirecteur. Aan zijn takenpakket wordt nu ook R&D toegevoegd, evenals de leiding van de vestiging
van Miko Pac te Bydgoszcz (Polen), in samenspraak met het lokale management.
Karl en Kristof zullen op de algemene vergadering van mei volgend jaar worden voorgedragen als bestuurders.
Tot dan zal Jan Michielsen in de raad van bestuur blijven zetelen als niet-uitvoerend bestuurder. Frans Van
Tilborg blijft CEO van de groep en zal vanaf januari 2015 als enige gedelegeerd bestuurder fungeren.
Frans Van Tilborg verklaart: “Wij zijn Jan bijzonder erkentelijk en dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor de
groep. Hij heeft een belangrijk aandeel gehad in het uitbouwen van de kunststofafdeling tot een volwaardige
tweede pijler binnen de Miko-groep. Ik ben ook bijzonder tevreden dat er twee sterke opvolgers uit de familie
klaarstaan om het van hem over te nemen. Met deze generatiewissel is Miko Pac en de volledige groep klaar
voor de belangrijke uitdagingen waar we voor staan.”
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 2013 met 758 medewerkers een omzet van 148 miljoen euro, waarvan 51,9 % in het
koffiesegment en 48,1 % in het kunststofsegment. Miko is een internationale groep met eigen
ondernemingen in België, Frankrijk, Engeland, Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden, Polen,
Tsjechië, Slowakije en Australië.
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