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Gereglementeerde informatie – Voorwetenschap. 

 

Miko bevestigt dat de mededingingsautoriteiten de overname 

van Miko Pac door PACCOR hebben goedgekeurd. 

 

Turnhout, 1 juni 2021. Miko, de op Euronext Brussel  genoteerde koffieservice-  en 

kunststofverpakkingsspecialist, kondigt aan dat de overname van Miko Pac door PACCOR, die op 31 

maart 2021 werd bekend gemaakt, is goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten. Miko Pac komt 

nu voor 100 % in handen van de Duitse verpakkingsgroep. 

Karl Hermans en Kristof Michielsen, beiden bestuurders van Miko Pac, bevestigen: “Wij zijn PACCOR 

dankbaar voor haar interesse en geloof in Miko Pac, en beschouwen onze samenwerking als een 

belangrijke mijlpaal voor ons bedrijf. Wij zijn ervan overtuigd dat zij aanzienlijke waarde zullen 

toevoegen om een gezonde groei waar te maken”. 

Frans Van Tilborg, CEO van de Miko-groep, voegt eraan toe: “Nu de verkoop is afgerond, zal  Miko 

zich volledig toeleggen  op de koffieserviceafdeling. Hierbij zullen wij beogen om in te spelen op alle 

interne, maar zeker ook externe  groeiopportuniteiten .” 

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 2020 een omzet van 195,1 miljoen euro, 

waarvan 45,1 % in het koffiesegment en 54,9 % 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. 

 
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 

 

http://www.mikocoffee.com/

