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Gereglementeerde informatie.

MIKO N.V. KONDIGT FLOR JOOSEN AAN ALS NIEUWE
VOORZITTER VAN HAAR RAAD VAN BESTUUR

Turnhout, 21 maart 2018 – Miko N.V., de op Euronext Brussel genoteerde specialist in
koffieservice en kunststofverpakkingen, maakt vandaag bekend dat Dhr. Flor Joosen werd
verkozen tot voorzitter van de raad van bestuur.
De raad van bestuur van Miko N.V. heeft op haar vergadering van 19 maart 2018 besloten om de rol
van voorzitter van de raad van bestuur toe te vertrouwen aan Dhr. Flor Joosen. In deze rol zal Dhr.
Joosen, die bestuurder is bij Miko N.V. sinds 2007, Dhr. Chris Van Doorslaer opvolgen. Dhr. Van
Doorslaer overleed in december vorig jaar.
Dhr. Flor Joosen (65j) is eigenaar en CEO van de voedingsgroep Joosen-Luyckx, actief in de
productie van bakkersbloem en vee-, kippen- en visvoer. De groep bezit ook de pluimveeslachterij
Belki en de steurkwekerij en kaviaarproducent Aqua Bio. Met 375 werknemers behaalt de groep een
omzet van 110 miljoen euro. Dhr. Joosen is ook ex-voorzitter van de ondernemersorganisatie UNIZO.
Miko N.V. wenst Dhr. Joosen te danken om deze nieuwe taak van voorzitter op zich te willen nemen
en wenst hem veel succes.
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 2016 een omzet van 191 miljoen euro,
waarvan 50 % in het koffiesegment en 50 % in het kunststofsegment. Miko is een internationale
groep met eigen ondernemingen in België, Frankrijk, Engeland, Nederland, Duitsland,
Denemarken, Noorwegen, Zweden, Polen, Tsjechië, Slowakije, Indonesië en Australië.
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