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INGE DEMEYERE WORDT BESTUURDER BIJ MIKO N.V.
Turnhout, 22 mei 2019 – Miko N.V., de op Euronext Brussel genoteerde specialist in koffieservice en
kunststofverpakkingen, maakte vandaag bekend dat Mevr. Inge Demeyere lid wordt van de raad van
bestuur.
Inge Demeyere (1970) is een business leider met ruime internationale ervaring in aankoop, productline
management en supply chain. Na zes jaar als Purchasing Manager binnen Vandemoortele, heeft Inge
Demeyere gedurende 15 jaar diverse managementposities betrokken binnen de olie- en vettendivisie en de
cacao- en chocolatedivisie van multinational Cargill. Sinds augustus 2014 is Inge Demeyere, Managing
Director bij Cargill Cocoa & Chocolate, zowel verantwoordelijk voor Cargills Europese chocolade business als
voor de internationale gourmetactiviteiten van de organisatie.
Zij behaalde een masterdiploma in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Katholieke
Universiteit Leuven (België), en vervolledigde haar studies met postuniversitaire management opleidingen aan
Vlerick Business School (België).
Miko N.V. wenst Mevr. Demeyere te danken om deze taak als bestuurder op zich te willen nemen en wenst
haar veel succes.
OVER MIKO
Miko is al meer dan 200 jaar actief in koffieservice en sinds een 45-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 2018 een omzet van 210 miljoen euro, waarvan 53 % in het koffiesegment en 47 % 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.
EINDE

Noot voor redacties:
Voor fotomateriaal: www.miko-group.com – Persberichten
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Frans Van Tilborg, tel. +32 (0) 14/46.27.70
Na 16u30: +32 (0)499.03.70.84 (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

