PERSBERICHT
MIKO N.V. – EURONEXT BRUSSEL
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Turnhout, België – 17 oktober 2016 – 17u40

Openbaarmaking transparantiekennisgeving
(artikel 14, lid 1 van 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 markt en
houdende diverse bepalingen (de “Wet”))

1.

Samenvatting van de kennisgeving
Miko N.V. heeft een transparantiekennisgeving ontvangen gedateerd op 10 oktober 2016 waaruit blijkt
dat FMR LLC ingevolge de verwerving van aandelen op 3 oktober 2016, nu 4,03% van de stemrechten
van de vennootschap bezit.

2.

Inhoud van de kennisgeving
De op 10 oktober 2016 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie.
1)

Reden van de kennisgeving: verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of
stemrechten;

2)

Kennisgeving door: een moederonderneming of een controlerende persoon;

3)

Kennisgevingsplichtige persoon:
Naam
FMR LLC

Adres
The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington,
New Castle County, Delaware 19801

4)

Transactiedatum: 3 oktober 2016

5)

Overschreden drempel: 3%
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6)

Noemer: 1.242.000

7)

Details van de kennisgeving

A) Stemrechten

Vorige kennisgeving
# stemrechten

Houders van
stemrechten
FMR LLC

37.591

FMR Co., Inc
Subtotaal

37.591
TOTAAL

8)

Na de transactie
# stemrechten
Verbonden
Los van
aan
de
effecten
effecten

% stemrechten
Verbonden Los van
aan
de
effecten
effecten

0

0

0,00%

0,00%

49.996

0

4,03%

0,00%

49.996

0

4,03%

0,00%

49.996

0

4,03%

0,00%

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt
gehouden:
De deelnemingen toekenbaar aan FMR LLC vinden hun oorsprong in deelnemingen van
verschillende collectieve investeringsfondsen beheerd door FMR Co. Inc, die een
dochteronderneming is
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. FMR LLC wordt
zelf niet gecontroleerd.

9)

Bijkomende informatie
FMR Co. Inc is een dochtervennootschap van Fidelity Management & Research Company,
dewelke zelf een dochtervennootschap is van FMR LLC (de ultimate parent company) en houdt
sinds 3 oktober 2016 een participatie aan die zich boven een drempel bevindt die kennisgeving
vereist.

Dit persbericht kan op de website van Miko N.V. worden geraadpleegd via de link http://www.mikocoffee.com/pers-nl.html .
Voor vragen omtrent dit persbericht kan u zich richten tot Dhr. Philip Wouters (Group Legal Counsel):
philip.wouters@miko.be - Tel: +32 (0) 14 40 85 18 - Mob: +32 (0)477 56 56 86..
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 –
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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 en Australië.
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