PERSBERICHT
TRANSPARANTIEWETGEVING
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Turnhout, België – 30 november 2015
Openbaarmaking in overeenstemming met de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke
deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde
mark ten houdende diverse bepalingen (de “Wet”).

TRANSACTIE OP 24 NOVEMBER 2015
Miko N.V. heeft op 26 november 2015 volgende kennisgeving ontvangen in het kader van de Wet van 2 mei 2007 ter
kennisgeving van de verwerving van stemrechtverlenende effecten en stemrechten op 24 november 2015.
Op 24 november 2015 bedroeg het totale aantal stemrechtverlenende effecten en het totale aantal stemrechten van
Miko N.V. 1.242.000.
FMR LLC
Kennisgeving door een persoon die alleen handelt.
De deelnemingen toekenbaar aan FMR LLC vinden hun oorsprong in deelnemingen van verschillende
collectieve investeringsfondsen beheerd door Fidelity Management & Research Company, Pyramis
Global Advisors LLC en Pyramis Global Advisors Trust Company, waarbij elk van deze entiteiten
dochterondernemingen zijn onder de controle van FMR LLC.
Vermelde collectieve
investeringsfondsen hebben FMR LLC de discretionaire bevoegdheid gegeven om hun stemrecht uit te
oefenen in overeenstemming met het FMR LLC stem en volmacht beleid.
Details van de kennisgeving:
Houders van stemrechten
FMR LLC

Aantal stemrechten voor de
transactie
-

Totaal

Aantal stemrechten na de
transactie

% stemrechten na de
transactie

37.591

3.03 %

37.591

3.03 %

INFORMATIE OMTRENT DE TRANSPARANTIEWETGEVING
Gedetailleerde informatie met betrekking tot de transparantiewetgeving is terug te vinden in de Praktijkgids
FSMA_2011_08 dd. 10 november 2011 (en de update van 2 september 2014) zoals beschikbaar op de website van
de Financial Services and Markets Authority (“FSMA”):
http://www.fsma.be/nl/Supervision/fm/gv/ah/circmedprak.aspx .
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Voor de kennisgevingen beveelt de FSMA het gebruik van haar standaardformulier TR-1-BE aan (eveneens
beschikbaar op de FSMA – website).
Kennisgevingen dienen zowel aan Miko N.V. als aan FSMA overgemaakt worden. FSMA beveelt aan om de
kennisgevingen eerst elektronisch door te sturen op het e-mailadres trp.fin@fmsa.be , en vervolgens per fax op het
nummer +32 (0) 220.59.12.
Ook aan Miko N.V. worden kennisgevingen langs elektronische weg aanbevolen, en dit er attentie van:
Philip Wouters
Legal Counsel
E-mail:
Tel:
Fax:

philip.wouters@miko.be
+32 (0) 14 40 85 18
+32 (0) 14 46 27 99

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 2014 met 909 medewerkers een omzet van
160 miljoen euro, waarvan 52,8 % in het koffiesegment en 47,2 % in het kunststofsegment. Miko is een internationale
groep met eigen ondernemingen in België, Frankrijk, Engeland, Nederland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen,
Zweden, Polen, Tsjechië, Slowakije en Australië.
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