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STOKJES EN AIR SUPPORT STAAN KLAAR  

VOOR NOG EENS 25 JAAR GROEI 

De firma Stokjes NV uit Tessenderlo kondigt met fierheid aan dat het twee nieuwe aandeelhouders mag 

verwelkomen. Jeroen Michiels en Jerome Leclef hebben in het kader van een opvolgingstransitie een 

meerderheidsbelang gekocht in de onderneming. Peter Poets, vorige eigenaar van de firma, alsook zijn dochter 

Kimberley Poets blijven aan boord als minderheidsaandeelhouders. De firma’s Stokjes NV, en Air Support BVBA 

worden allemaal ondergebracht onder een nieuwe holding, European Ventilation Technics NV (EVT), die op 

dezelfde site in Tessenderlo zal opereren. 

Met de komst van een nieuwe generatie aandeelhouders is het bedrijf klaar om verder te timmeren aan haar 

groei. Stokjes heeft een stevig groeiparcours achter de rug. De alsmaar groeiende lijst van ijzersterke referenties 

in de bouwindustrie liegen er niet om. Met haar exclusieve producten rond Aeroseal en Priobiotica staat deze 

pionier uit Tessenderlo aan de absolute top in Europa. “Om de verdere groei van Stokjes te ondersteunen, en 

ook mijn opvolging te verzekeren, was het tijd om versterking aan boord te halen.” legt Peter Poets uit.  

 

OVER DE NIEUWE EIGENAARS 

Jeroen Michiels stapt bij EVT in als hoofdaandeelhouder. Hij zal vorige eigenaar en CEO Peter Poets 

initieel bijstaan, om op een termijn van 3 jaar de rol van CEO volledig op te nemen. Jeroen komt uit een 

ondernemersfamilie uit Diest en verdiende eerder zijn sporen als management consultant en financieel analist. 

Jerome Leclef vervoegt EVT als minderheidsaandeelhouder en bestuurder. Jerome is serie-ondernemer 

(BELBAL, DAXI, AFIX) en zal Jeroen en Peter als stille vennoot ondersteunen met een focus op strategie, groei, 

het aantrekken van toptalent, en de financiering van groei. Peter en Kimberley Poets blijven ook aan boord als 

minderheidsaandeelhouders. 

Jeroen en Jerome hebben er alvast zin in. “We staan te popelen om op deze mooie fundamenten verder te 

bouwen en om, samen met Peter, Kimberley en de ganse ploeg binnen EVT, het bedrijf verder op eigen kracht te 

laten groeien.” laat Jeroen Michiels weten. 

 

OVER STOKJES & AIR SUPPORT 

 (NU EUROPEAN VENTILATION TECHNICS NV) 

Als spin-off van de firma Stok NV (2003) heeft Stokjes zich ontpopt tot een specialist in alles wat te 

maken heeft met luchtbehandeling & -verplaatsing in publieke en private ruimtes. Het bedrijf produceert, 

plaatst en onderhoudt luchtgroepen, -filters, en -kanalen voor ziekenhuizen, labo’s, scholen, kantoren, 

fabrieken, winkels, en woningen. Het voert complexe projecten uit voor klanten zoals Virga Jesse, UZA, ZNA, 

Umicore, Nike, IKEA, Colruyt, Procter & Gamble. De referentielijst omvat ook heel wat overheidsgebouwen, 

scholen, en kinderdagverblijven over heel België. 

Het bedrijf investeert heel wat in de ontwikkeling en commercialisering van nieuwe producten die telkens tot 

doel hebben om de luchtkwaliteit te verbeteren, ventilatiesystemen energiezuiniger te maken en het 

onderhoud van ventilatiekanalen eenvoudiger en goedkoper te maken. Het bedrijf wordt in binnen- en 

buitenland als een echte pionier aanzien in haar industrie en verwacht 10 miljoen euro omzet te genereren in 

2018. 

EVT is gesitueerd aan de Havenlaan in Tessenderlo, waar de firma in 2016 een gloednieuwe fabriek, 

stockageruimte, en kantoren bouwde. De firma bestaat uit een gedreven en ervaren ploeg van meer dan 70 

medewerkers.  
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