Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van
Koninklijke Ten Cate nv, gehouden op donderdag 21 april 2011 in het Polman
stadion te Almelo.

1.

Opening
De heer Hovers, voorzitter van de raad van commissarissen, opent om
14.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.
De voorzitter deelt mee dat voor deze vergadering voor het eerst de
mogelijkheid is geboden aan aandeelhouders om op elektronische wijze, via
“eVoting” voorafgaand aan de vergadering stem uit te brengen op de te
behandelen voorstellen. Van deze mogelijkheid is ook gebruik gemaakt. Deze
aandeelhouders kunnen dus in de vergadering geen stem meer uitbrengen
voor de aandelen waar ze al met eVoting voor hebben gestemd. Voorts wijst
de voorzitter erop dat de opname van deze vergadering beluisterd kan
worden
als “webcast”, die bereikbaar is via de website van de
vennootschap 1 . De voorzitter dankt verder de voorzitter van voetbalclub
Heracles Almelo, een club waarmee TenCate een warme band heeft, voor de
gastvrijheid om deze algemene vergadering van aandeelhouders weer in de
businessclub van het voetbalstadion te mogen houden.

2.

Mededelingen
De voorzitter wijst erop dat volgens artikel 30 lid 1 van de statuten van
Koninklijke Ten Cate nv algemene vergaderingen van aandeelhouders
worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen. Hij
constateert vervolgens dat de vergadering door de raad van commissarissen
en de raad van bestuur bijeengeroepen is door aankondiging op woensdag
9 maart 2011 in:
Het Financieele Dagblad;
en op
www.Securitiesinfo.nl
en derhalve met inachtneming van de vereiste oproepingstermijn en
overigens conform de statutaire vereisten. Bij de oproeping zijn de te
behandelen onderwerpen vermeld. Tevens is vermeld dat de volledige
agenda met toelichting en de jaarstukken op de voorgeschreven wijze ter
inzage zijn gelegd en kosteloos verkrijgbaar zijn gesteld. Genoemde stukken
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hebben vanaf de dag van oproeping op het adres van de vennootschap ter
inzage gelegen en zullen aldaar tot na afloop van deze vergadering ter inzage
liggen. Alle stukken zijn ook op de website van de vennootschap geplaatst.
Hij constateert dat de oproeping overeenkomstig de wettelijke en statutaire
vereisten heeft plaatsgevonden en dat in deze vergadering mitsdien
rechtsgeldig besluiten kunnen worden genomen over alle aangekondigde
onderwerpen. Hij constateert verder dat noch door de raad van bestuur noch
door de raad van commissarissen een verzoek is ontvangen van
aandeelhouders om onderwerpen op de agenda te plaatsen anders dan die
welke op de agenda staan. Door de vennootschap zijn 25.501.907 gewone
aandelen van € 2,50 geplaatst.
De voorzitter deelt mee dat de presentielijst is gecontroleerd en dat het aantal
aanwezige aandeelhouders 78 personen is. Het aantal aandelen ter
vergadering vertegenwoordigd (inclusief de aandelen waarvoor eVotes zijn
uitgebracht) is 13.372.775 wat ook gelijk is aan het aantal stemmen dat ter
vergadering kan worden uitgebracht. Het totaal aantal stemgerechtigde
aandelen dat uit staat is 24.997.131. Het aantal aandelen vertegenwoordigd
in de vergadering is ongeveer 53,5% van het totaal aantal stemgerechtigde
aandelen/stemmen.
In overeenstemming met voorgaande algemene vergaderingen zal in deze
vergadering als volgt worden gestemd: aandeelhouders die hun stem tegen
het betreffende voorstel wensen uit te brengen danwel zich van stemming
wensen te onthouden wordt de mogelijkheid geboden om dit tijdens de
stemming kenbaar te maken, onder vermelding van naam, woonplaats en het
aantal stemmen. Indien iemand optreedt als gevolmachtigde dan wordt hij
voorts verzocht om de naam van de aandeelhouder namens wie hij optreedt
kenbaar te maken. Aandeelhouders die niet expliciet hebben aangegeven
hun stem tegen het betreffende voorstel uit te brengen danwel zich van
stemming te onthouden, worden geacht hun stem ten gunste van het
betreffende voorstel te hebben uitgebracht.
Indien een aandeelhouder voor het einde van deze algemene vergadering de
zaal verlaat zal dit hebben te gelden als het uitbrengen van zijn stem ten
gunste van alle nog resterende voorstellen waarover vanaf dat moment in
deze algemene vergadering nog wordt gestemd. Indien de vroegtijdig
vertrekkende aandeelhouder tegen een of meer voorstellen wenst te
stemmen, zich van stemming wenst te onthouden danwel noch wenst te
stemmen, noch van stemming wenst te onthouden, kan dat bij het verlaten
van de vergadering aan een vertegenwoordiger van de vennootschap
kenbaar gemaakt worden en kan de vertrekkende aandeelhouder indien deze
wenst tegen te stemmen of zich van stemming wenst te onthouden bij
voorbaat schriftelijk zijn stem uitbrengen.
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De voorzitter deelt mee dat bij ieder van de agendapunten de aanwezigen in
de gelegenheid worden gesteld om vragen te stellen dan wel opmerkingen te
maken. Ter wille van het ordelijke verloop van de vergadering verzoekt hij om
vragen en opmerkingen steeds te beperken tot het onderhavige onderwerp,
en andere onderwerpen te bewaren voor het laatste agendapunt, de
rondvraag. Daar kunnen ook nog andere aspecten naar voren worden
gebracht. Hij verzoekt eenieder die tijdens de vergadering iets te vragen of op
te merken heeft, gebruik te maken van één van de interruptiemicrofoons in de
zaal en zijn of haar naam te noemen zodra hij het woord heeft verleend, dit
met het oog op de verslaglegging. Indien een aanwezige optreedt als
gevolmachtigde van één of meer aandeelhouders of als vertegenwoordiger
van één of meer aandeelhoudende rechtspersonen, verzoekt hij tevens de
naam van die volmachtgever of betreffende rechtspersonen te noemen.
Van de vergadering zullen notulen worden opgesteld. De heer A.J. ten Cate,
aandeelhouder van TenCate en vanmiddag aanwezig, heeft zich dit jaar
wederom bereid verklaard de notulen mede te ondertekenen.

3.

Bespreking jaarverslag 2010
De voorzitter gaat over tot behandeling van het derde voor de vergadering
geagendeerde onderwerp, het jaarverslag 2010.
De voorzitter geeft het woord aan de heer De Vries, voorzitter van de raad
van bestuur van de vennootschap om een toelichting hierop te geven.
Aan de hand van sheets (die ook op de internetsite van TenCate worden
gepubliceerd2) geeft de heer De Vries zijn presentatie.
De heer De Vries deelt mee de volgende onderwerpen te zullen bespreken:








profiel van de onderneming;
markthema’s;
omzet en EBITDA;
medewerkers van de onderneming;
de belangrijkste ontwikkelingen in 2010;
een korte weergave van de belangrijkste ontwikkelingen per segment;
acties en vooruitzichten voor 2011.

2

http://www.tencate.com/TenCate/Corporate/documents/IR%20data/presentations/Annual%
20Figures%202010.pdf

3

Profiel van de onderneming
Allereerst laat de heer De Vries een videoclip zien over producten van
TenCate en toepassingen daarvan.
De heer De Vries licht toe dat in de clip verschillende applicaties te zien zijn
die verbonden zijn met de thema’s: “veiligheid en bescherming” en
“duurzaamheid en milieu”. Deze thema’s komen in het hele productportfolio
van TenCate terug. Met gebruikmaking van extrusietechnologie, “droge” en
“natte” textieltechnologie en chemische technologie komt TenCate uiteindelijk
tot de materialen die TenCate op haar markten voor zeer verschillende
applicaties aanbiedt. TenCate bewerkt de markt met name door
gebruikmaking van “end user marketing”; het laten vaststellen van
specificaties voor TenCate-producten op de eindmarkt (zogenaamd “spec
selling”). Een en ander is schematisch samengevat op sheet 3 van de
presentatie van de heer De Vries. Als voorbeeld wijst de heer De Vries naar
de oplossingen die toegepast zijn bij de herinrichting van de zwaar vervuilde
Volgelmeerpolder die onlangs gereed is gekomen. Voor die oplossingen zijn
TenCate-producten gebruikt; geotextielmateriaal, in combinatie met
glasvezels die het mogelijk maken een bepaalde detectie toe te passen op de
grond waarin dat geotextiel is verwerkt. Via de glasvezels kunnen
bewegingen in de grond worden gemonitord.
De heer De Vries benadrukt dat de kernactiviteiten van TenCate zich richten
op het beschermen van mensen; TenCate beschermt beroepsgroepen als
politie, brandweer, leger en professionals in de procesindustrie die in hun
dagelijkse activiteiten bescherming behoeven tegen specifieke risico’s. De
heer De Vries licht kort de kernactiviteiten van de verschillende groepen van
TenCate toe.
Marktthema’s
De heer De Vries noemt onder andere de toepassing van
composietmaterialen van TenCate in de Boeing 787, Airbus 380 en de
toepassing van TenCate composietmaterialen in satellieten. Voor
composieten wijst hij op een mogelijk grote markt voor automotive. Hij noemt
de Superbus die is ontwikkeld door Prof. Wubbo Ockels. Er is inmiddels één
prototype gebouwd. Er is belangstelling voor in Dubai waar men overweegt
deze bus in te zetten voor personenvervoer op een vast traject. In die bus is
TenCate composietmateriaal toegepast.
Voor de groep Geosynthetics noemt hij toepassing van TenCate-materiaal
voor weg- en waterbouw, landwinning, kustbescherming. Meer in het
bijzonder noemt hij watermanagement gekoppeld aan milieubescherming
waar water wordt gescheiden van verontreinigd slib met behulp van
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zogenaamde TenCate Geotubes®. Na zuivering met dat systeem wordt
gereinigd water teruggeleid naar het oppervlaktewater, het verontreinigde slib
kan worden afgevoerd naar verbrandingsovens. Onder meer met de
onderneming Norit wordt door TenCate op dit terrein samengewerkt. Voor het
kunstgrassegment noemt de heer De Vries ontwikkelingen op het gebied van
opvangen van fijnstof, waterwinning in droge gebieden op de wereld. Voor
veel producten zijn veel toepassingen denkbaar. TenCate focust zich daarbij
op de meest kansrijke en winstgevende ontwikkelingen.
Omzet en EBITDA
Voor wat betreft omzet van TenCate in 2010 wijst de heer De Vries op
sheet 7 waar informatie over de omzet van TenCate staat. Hij wijst op de
totale omzet 2010 van € 985 miljoen die substantieel hoger is dan die van
2009. De sector Advanced Textiles & Composites kende een omzet van
€ 448 miljoen, de sector Geosynthetics & Grass € 469 miljoen, en de overige
activiteiten € 67 miljoen.
De EBITDA (winst voor belasting, rente en amortisatie) bedroeg in totaliteit
over 2010 € 85 miljoen, waarvan 37% in de sector Geosynthetics & Grass,
51% in de sector Advanced Textiles & Composites en 12% bij de overige
activiteiten.
Ten aanzien van de omzetverdeling naar bestemming wijst de heer De Vries
erop dat het grootste deel, 46% naar de Verenigde Staten en Canada gaat.
Het streven van TenCate is erop gericht om de omzet die in Azië behaald
wordt (nu nog 10%) binnen 5 jaar substantieel te laten stijgen.
Medewerkers van de onderneming
Het huidige aantal medewerkers binnen TenCate 4.270 FTE’s. De heer
De Vries noemt de positieve effecten van de reductie die plaats heeft
gevonden van het aantal medewerkers in 2009, het jaar van de crisis. In dat
jaar hebben ook andere maatregelen hun vruchten afgeworpen, bijvoorbeeld
door meer aandacht in het verkoopproces te besteden aan de
kredietwaardigheid van de klanten van TenCate (er werd zelfs aandacht
besteed door TenCate aan de kredietwaardigheid van de klanten van haar
klanten).
Belangrijkste ontwikkelingen in 2010
De omzetgroei in 2010 van 17% van € 842 mln naar € 985 mln betekent een
autonome stijging van 10%. Een sterke omzettoename in het 4e kwartaal
2010 was te danken aan de toename in de afzet van het product TenCate
DefenderTM M. Na het succes van het TenCate DefenderTM M product in
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Amerika, waar zelfs in een nieuwsuitzending van CNN News de kwaliteit van
het TenCate product uitdrukkelijk werd geprezen, zijn er concrete
verwachtingen voor orders voor dit product buiten de Verenigde Staten.
Genoemd worden verder de netto winst in 2010 van € 46 mln wat een stijging
betekende ten opzichte van 2009 van 92% en wat slechts marginaal onder de
winst van het record jaar 2008 is en een winst per aandeel van € 1,84 (€ 0,97
in 2009). Het terughoudende investeringsbeleid dat is ingezet in 2009 werd in
2010 gecontinueerd. Investeringen in materiële vaste activa bedroegen
€ 16,2 mln, in immateriële vaste activa € 15,1 mln, afschrijvingen € 34,5 mln,
de netto financieringslasten daalden tot een niveau van € 10 mln. De
belastingdruk is vrijwel gelijk gebleven. De fiscaal compensabele verliezen
van de bedrijven die in 2009 werden geherstructureerd , zullen in de toekomst
een positief effect hebben op de belastingdruk.
In het kader van belangrijke acties en ontwikkelingen van 2010 worden
genoemd een sterkere focus op winstgroei, waar de focus in 2009 nog op
balansbeheersing was gericht. Voor de Grass-groep was het streven er in
2010 op gericht het verhogen van kwaliteit en duurzaamheid van
kunstgrasproducten en het verkrijgen van een sterkere grip op de eindmarkt.
In 2010 was er een hernieuwde aandacht voor acquisities. Genoemd worden
de overname van AML in Engeland voor de Advanced Armour-groep,
Cametrics in Cambridge, een software ontwikkelingsbedrijf voor Xennia en
Emas Kiara in Maleisië voor de Geosynthetics-groep.
Met de installatie van de International Advisory Board werd een bijdrage
geleverd aan een verdere verbetering van de marktpositionering van TenCate
en van haar end-user marketing. In dat verband noemt de heer De Vries ook
de opening van een kantoor in Washington waar een afdeling van TenCate
onder de naam “Defense & Tactical” actief is met het opzetten van netwerken
die in nauw contact staan met Amerikaanse beleidsmakers. Een verdere
toelichting op de marktontwikkelingen en de positionering van TenCate wordt
door de heer De Vries gegeven aan de hand van de “TenCate business
monitor” (sheet 12). Voor de Protective Fabrics-groep wijst hij op het succes
van het nieuwe product TenCate Tecasafe Plus®. Voorts noemt hij de
verkregen orders van Eurocopter (onderdeel van Airbus). Dat betreffen orders
voor antiballistische panelen voor militaire helikopters welk programma
binnenkort operationeel wordt. De gebudgetteerde omzet van deze orders is
€ 40 mln, maar zal naar verwachting verder oplopen (tot mogelijk € 100 mln).
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Ontwikkelingen per sector
Advanced Textiles & Composites:
 omzetgroei 13%, EBITDA gestegen met 38%;
 winstherstel in Nederland;
 sterke groei protective fabrics in industriële markten (met name TenCate
Tecasafe Plus®);
 acquisitie AML in Engeland;
 herstel aerospace en armour markt.
Het product TenCate DefenderTM M heeft zich ontwikkeld tot standaard
materiaal van alle legeronderdelen (landmacht, luchtmacht en marine) van de
Verenigde Staten voor de uniformen van hun manschappen. Ook buiten de
Verenigde Staten is er veel belangstelling voor. In Amerika moeten producten
die door het leger worden afgenomen vervaardigd zijn in Amerika. TenCate
heeft bij wijze van hoge uitzondering en vanwege de gunstige prijskwaliteitverhouding van haar TenCate DefenderTM M een vrijstelling gekregen
omdat zij bepaalde vezels van dat product buiten de Verenigde Staten moet
laten produceren (het “Berry Amendment”). Deze vrijstelling is onlangs
verlengd tot 2015. Als spin off worden nu ook dergelijke materialen ontwikkeld
voor brandweer en politie.
Geosynthetics & Grass:




Omzetgroei 20%, EBITDA gestegen met 87%;
Groei met name in “emerging markets” (Azië en Brazilië);
Positieve trend in Noord-Amerika.

Technologie:
Turn around bij TenCate Enbi, de markt voor printers en copiers is zich aan
het herstellen.
De financiële performance van Xennia behoeft verbetering, dat heeft met
name te maken met problemen bij een belangrijke toeleverancier van
printerkoppen. Er was een te grote afhankelijkheid bij Xennia van één
leverancier van die printerkoppen, die niet kon voldoen aan de toegenomen
vraag. Inmiddels is de levering door andere leveranciers gewaarborgd.

Acties en vooruitzichten voor 2011
Hier kunnen worden genoemd de versterking van de profilering in de
Verenigde Staten en een verdere merkpositionering van alle producten van
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TenCate. Het grootste deel van de omzet in 2011 zal naar verwachting uit de
Verenigde Staten komen.
Daarnaast zal er meer aandacht voor duurzaamheid van de productie en
producten van TenCate zijn. TenCate maakt gebruik van toepassingen als
geavanceerde afvalzuiveringssystemen, een gesloten waterhuishouding.
TenCate vermijdt het gebruik van verfstoffen waar zware metalen in zitten.
TenCate produceert al duurzaam, het streven voor de toekomst zal er op
gericht zijn om dat meer inzichtelijk te maken, uiteraard voor zover de
concurrentiegevoelige aard van dergelijke informatie dat zal toelaten.
Voorts worden nog genoemd de volgende acties en aandachtsgebieden voor
2011:
 de inkoop van duurzame producten ondersteunen van lagere
overheden;
 winstgroei op langere termijn;
 gestructureerde aandacht voor business development;
 implementatie van inkjettechnologie;
 aandacht voor potentie in opkomende markten;
 samenwerking en acquisities;
 verbreding van toepassing van composietmaterialen, zogenaamde
mobiliteitsconcepten;
 energiewinning;
 de leiding nemen in het consolidatieproces in de kunstgrasmarkt;
 financiële performance van Xennia Technology.
Aan de hand van het overzicht op sheet 35 geeft de heer De Vries een
overzicht van de verwachtingen van TenCate op de verschillende markten
voor 2011. Over 2011 worden voor heel TenCate een hogere omzet en
resultaat verwacht.
De heer De Vries geeft vervolgens een toelichting op het innovatieve karakter
van de TenCate-onderneming. Van oudsher wordt er veel aan
productinnovatie gedaan. TenCate besteedt echter nu ook veel aandacht aan
technologische innovatie hetgeen leidt tot nieuwe applicaties, nieuwe
functionaliteiten en daar komen weer nieuwe producten en productinnovaties
uit voort. Sommige van deze innovatieprojecten worden door de overheid
gefinancierd, of in samenwerking met overheidsinstanties uitgevoerd. De heer
De Vries noemt in dit verband:
watermanagement, milieubeheer, kustbescherming, waterzuivering, mobiliteit,
aerospace, recycling, gebruik van biodegradables (voor kunstgras en
geotextiel), terugdringen van grondstoffenverbruik, terugdringen CO2
emissies, verbeteren van persoonlijke bescherming van militairen (niet alleen
met anti-ballistische vesten, maar juist bescherming van het gehele lichaam),
renewable solar- en windenergie. Voor de militaire programma’s wordt veel
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steun ondervonden van de in 2010 ingestelde International Advisory Board. In
deze board hebben enkele heren zitting die veel specifieke kennis op dit
gebied hebben en een uitgebreid netwerk: de heren De Hoop Scheffer,
Blextoon en Berlijn.
Al deze innovaties zijn uiteindelijk gestoeld op de eerder in de presentatie
door de heer De Vries genoemde kerntechnologieën van TenCate:
vezeltechnologieën, textieltechnologieën en veredelingstechnologieën.
In de vorige aandeelhoudersvergadering heeft de heer De Vries een video
laten zien met een prototype van een printmachine ontwikkeld door Xennia
die een nanolaag aanbrengt op een textielsubstraat. Een video wordt getoond
van deze nieuwe printmachine van Xennia. Deze ontwikkeling wordt gedaan
in samenwerking met het Italiaanse bedrijf Reggiani Macchine in Bergamo,
met welk bedrijf een alliantie is gesloten door Xennia. Een voorbeeld van een
toepassing zou kunnen zijn een filmlaag aanbrengen op kunstgras waardoor
het in plaats van hydrofoob (waterafstotend), wat het van nature is, hydrofiel
(waterhoudend) wordt. Het vervaardigen van dergelijke machines is echter
geen core business voor TenCate. TenCate is het met name te doen om de
technologie van het veredelingsproces en de verdere toepassingen. Het
digitale printproces betekent veel meer flexibiliteit en nauwkeurigheid in het
productieproces, minder verspilling van grondstoffen, veel minder
waterverbruik en minder milieubelasting.
De heer De Vries besluit zijn presentatie met het noemen van nog een aantal
innovatieprojecten en voorbeelden van nieuwe toepassingen: dijkmonitoring
door middel van detectie aangebracht in geotextiel voor toepassingen in
dijken ( TenCate GeoDetect®), het aanbrengen van een filmlaag op
kunstgrasvezels waarmee zonlicht in energie kan worden omgezet, een
kunstgrasveld waarmee water gewonnen kan worden (het “Greensource
project”), en “silent grass” een combinatie van kunstgras met geluidsisolatie
langs wegen.
De voorzitter dankt de heer De Vries voor zijn toelichting op het jaarverslag
en presentatie. De voorzitter geeft de aanwezigen vervolgens de gelegenheid
om te reageren naar aanleiding van de presentatie van de heer De Vries en
het verslag van de raad van bestuur over 2010 in het jaarverslag.
De heer Neeskes vraagt wat voor bedrag gemoeid was met de
promotiecampagne gericht op de defensiemarkt in de Verenigde Staten voor
de beschermende weefsels van TenCate.
De heer De Vries antwoordt dat dat bedrag openbaar bekend is gemaakt (o.a.
op Bloomberg). De kosten bedroegen voor TenCate ca US$ 250.000.
Daarnaast licht de heer De vries toe dat ook kosten werden gedragen door
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toeleveranciers van TenCate die belang hebben bij een dergelijke campagne.
Een bedrag dat een directe concurrent van TenCate uitgaf aan een
tegencampagne is ook bekend: US$ 4,5 mln.
De heer Krikken vraagt of er geen beperkingen zijn om deze beschermende
weefsels ook te leveren aan de overheden van bijvoorbeeld bepaalde
Arabische landen.
De heer De Vries antwoordt dat TenCate hier uiterst omzichtig mee omgaat.
Er wordt nauw contact onderhouden met de Amerikaanse overheid, gelet op
het grote commerciële belang voor TenCate. Daarnaast gelden er formele
beperkingen en regels waar TenCate zich aan wenst te houden.
De heer Swarte complimenteert TenCate met de stijging van de winst in de
kunstgrassector met 87% en concludeert dat hij eigenlijk de CEO moet
complimenteren omdat deze hieraan in het verslagjaar persoonlijk leiding
heeft gegeven. De heer Swarte constateert dat TenCate een belang heeft in
een aantal downstream ondernemingen, hij noemt het nemen van een
meerderheidsbelang in GreenFields, het verkrijgen van de meerderheid in
TigerTurf. De heer Swarte vraagt welke positie TenCate op de kunstgras
downstream markt in wenst te nemen, meer in het bijzonder welke leidende
rol zij in het consolidatieproces dat momenteel plaatsvindt wil spelen.
Daarnaast vraagt hij naar de status van de samenwerking van TenCate met
FieldTurf en met CSC Ceelen Sport Constructies.
Een tweede punt dat een vraag heeft opgeroepen is de opmerking in het
jaarverslag dat TenCate soms in de rol van financier in de productieketen op
de kunstgrasmarkt wordt gedwongen. Hij vraagt zich af of dat wel een
wenselijke ontwikkeling is, c.q. hoe TenCate hieraan kan ontkomen.
Tenslotte stelde TenCate in 2010 € 20 mln verloren te hebben wegens
onderbezetting, in februari 2011 werd meegedeeld dat de capaciteit voor de
kunstgrasproductie wordt uitgebreid. Is deze sterke fluctuatie in de afzet
symptomatisch voor deze markt ?
De heer De Vries antwoordt op de eerste vraag van de heer Swarte dat een
substantieel marktaandeel zoals TenCate heeft, nog niet voldoende is om een
leidende rol op die markt te kunnen spelen. Om die rol te kunnen vervullen is
het daarom van belang om ook een positie te krijgen in
marketingorganisaties. De kunstgrasmarkt is een jonge markt, met veel
toetreders van met name ondernemingen die zich met marketing bezig
houden. Die zorgen ervoor dat producenten, ook al zetten die grote volumes
om, tegen elkaar worden uitgespeeld met prijsconcurrentie. Het is goed te
kunnen constateren dat in het crisisjaar 2009 een aantal van deze spelers de
markt heeft verlaten. Via haar belangen en posities in marketingorganisaties
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wil TenCate kennis opdoen en via bijvoorbeeld contacten met FIFA hogere
standaarden voor de kwaliteit van de diverse kunstgrasproducten vestigen bij
eindgebruikers van kunstgras. Uiteindelijk moet dat leiden tot een awareness
bij de eindgebruiker wat de beste producten en systemen zijn. TenCate
beoogt dat haar vezels en backing worden toegepast in de beste
kunstgrassystemen, teneinde te voorkomen dat haar kwalitatief uitstekende
producten door toepassing in slechte systemen niet tot hun recht komen. En
uiteindelijk om de kwaliteit van kunstgrassystemen in het algemeen naar een
hoger peil te brengen. Bedrijven als CSC Ceelen Sport Constructies (waar
TenCate overigens geen belang in heeft genomen) en Unisport in
Scandinavië onderschrijven deze visie en hebben verklaard als afnemers van
de producten van TenCate samen te willen werken in het kader van deze
visie.
Met betrekking tot de onderneming van FieldTurf licht de heer De Vries toe
dat er een alliantie bestond met FieldTurf. Er is een tijd een vruchtbare
samenwerking geweest met FieldTurf. Door het verkrijgen van een sterkere
positie van FieldTurf op de markt en als afnemer, alsmede door
achterwaartse integratie van FieldTurf door zelf ook te gaan produceren
werden de commerciële voorwaarden van de samenwerking dermate onder
druk gezet, dat TenCate de samenwerkingsovereenkomst heeft opgezegd.
TenCate ziet nu dat voormalige klanten van FieldTurf rechtstreeks bij
TenCate kopen, hetgeen als een bewijs kan worden gezien dat deze klanten
het waardeketenmanagement van TenCate onderschrijven.
In antwoord op de vraag van de heer Swarte naar het door TenCate
vermijden van de positie van financier in de productieketen deelt de heer
De Vries mee dat dat geschiedt met “revenue management”. De
kunstgrasmarkt is, om ook de laatste vraag van de heer Swarte te
beantwoorden, inderdaad een markt die sterke fluctuaties kent. Concreet
betekent dit dat TenCate het kostenniveau aanpast aan de beschikbare
capaciteit en pieken in de omzet worden vermeden door klanten te
incentiveren met prijspolitiek (verhogen van prijzen voor bestellingen in het
hoogseizoen) om niet hun volledige behoefte te bestellen in het hoogseizoen.
Ook wordt aan de inkoopkant de volumes van de behoefte van TenCate
gebundeld om met een grotere afname lagere prijzen te bedingen.
De heer Verstappen van de VBDO, een organisatie die zich op duurzaamheid
richt, complimenteert TenCate met het feit dat zij zoveel producten maakt met
duurzame eigenschappen, danwel producten die aan duurzaamheid en
maatschappelijk verantwoord ondernemen (“MVO”) een bijdrage leveren. Hij
verzoekt de onderneming het streven om te willen bijdragen aan duurzaam
ondernemen in de strategie en doelstellingen van de onderneming op te
nemen, omdat dit in het jaarverslag nu nog niet het geval is.
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Het VBDO heeft een benchmark voor ketenbeheer uitgebracht om te kijken
hoe ondernemingen omgaan met duurzaamheid en MVO bij hun
toeleveranciers. TenCate kwam met deze benchmark op nummer 33 van de
40 onderzochte bedrijven. Dat werd voornamelijk veroorzaakt omdat er op de
website van TenCate geen duurzaamheidscode of -normen voor leveranciers
werd aangetroffen. Hij vraagt aan TenCate om deze normen voor haar
toeleveranciers te gaan hanteren in de toekomst en daarover te rapporteren.
In het jaarverslag staat vermeld dat TenCate zich moet beperken om
kwantitatief en kwalitatief te rapporteren over MVO om redenen van
concurrentiegevoeligheid van deze gegevens. De heer Verstappen vraagt
een nadere uitleg hiervan.
De ondernemingen BAE en General Dynamics staan op de lijst van afnemers
van producten van TenCate. Het is een feit van algemene bekendheid dat
deze bedrijven betrokken zijn bij de productie van zogenaamde
“clusterammunitie” en kernwapens. De heer Verstappen vraagt of het
mogelijk is dat TenCate in overleg treedt met deze afnemers om deze
activiteiten ter discussie te stellen. Wellicht zou TenCate daarin zelfs een
voortrekkersrol kunnen spelen.
De voorzitter deelt mee dat enkele zaken al aan de orde zijn gekomen in de
inleiding die door de heer De Vries is gegeven, maar verzoekt de heer
De Vries nog specifiek op de vragen in te gaan.
De heer De Vries licht toe dat duurzaamheid en MVO van groot belang zijn
voor de producten van TenCate, juist omdat die daar een bijdrage aan
leveren, zoals hij ook in zijn algemene toelichting op het jaarverslag al
uitlegde. Het is dus feitelijk wel degelijk een onderdeel van de strategie van
TenCate. Het blijkt ook uit de thema’s van TenCate: “veiligheid en
bescherming”, “duurzaamheid en milieu”. Duurzaamheid was zelfs het
centrale thema in het jaarverslag 2008. Concreet wijst de heer De Vries op
het feit dat TenCate structureel afziet van het gebruik van bepaalde
chemicaliën die als extreem milieuonvriendelijk bekend staan, dat de
waterlozing van TenCate voor afvoer op de algemene riolering wordt
voorgereinigd met behulp van zogenaamde bioreactoren. De toeleveranciers
waar TenCate mee werkt (genoemd worden bedrijven als DSM, AKZO Nobel,
Teijin, Dupont) staan ook goed bekend om hun streven naar compliance met
MVO-doelstellingen.
Ten aanzien van de ondernemingen BAE en General Dynamics licht de heer
De Vries toe dat TenCate doorgaans niet rechtstreeks aan deze bedrijven
levert. TenCate levert producten aan zogenaamde “OEM’ers” (“original
equipment manufacturers”) die op hun beurt aan deze bedrijven leveren.
Daarnaast verleent ook de omvang van de leveringen van TenCate niet een
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positie die toelaat om een dergelijke voortrekkersrol te spelen zoals de VBDO
voorstelt. De heer De Vries stelt echter dat met de beschermende producten
voor mens, materieel en milieu, TenCate een positieve bijdrage levert aan
MVO.
De heer Ten Cate vraagt of de afhankelijkheid van overheidsbudgetten geen
risico inhoudt voor TenCate in de toekomst, is het wellicht met de recente
aandacht van TenCate voor automotive sprake van het om strategische
redenen verleggen van haar aandachtsgebied ?
Ten aanzien van Xennia wordt opgemerkt in het jaarverslag dat zij binnenkort
beginnen zal met industriële implementatie. De heer Ten Cate vraagt welke
termijn daarmee ongeveer bedoeld wordt.
De heer Ten Cate vindt de ontwikkelingen bij TenCate Enbi verheugend.
Bestaat het voornemen om TenCate Enbi te vervreemden nog, of ziet
TenCate mogelijkheden voor TenCate Enbi als onderdeel van haar core
business (gelet op het feit dat er op de locatie Zuhai, China voor TenCate
Enbi geproduceerd wordt)?
Tenslotte vraagt de heer Ten Cate naar een uitleg over een
“luchtweeftechniek” die door TenCate is genoemd in verband met productie
bij TenCate Protective Fabrics USA.
De heer De Vries antwoordt dat het in de “automotive” industrie met name
gaat om de afzet van thermoplastisch materiaal (TenCate Cetex®). Dat
materiaal speelt geen directe rol bij afzet aan de overheid. Voor de afzet aan
overheden gaat het met name om geotextiele producten voor infrastructuur,
beschermende weefsels voor o.a. brandweer en om TenCate DefenderTM M.
Wel is TenCate inderdaad bezig te kijken naar toepassing van haar
thermoplastisch materiaal voor automotive toepassingen, niet direct met afzet
aan de overheid, maar een markt die wellicht wel gestuurd wordt
(stimuleringsmaatregelen) door de overheid, in verband met de mogelijkheid
om met dit materiaal lichtere en sterkere voertuigen te bouwen die beter voor
het milieu zijn vanwege een lager brandstofverbruik.
De verwachting is dat de industriële implementatie van de
inkjetprocestechnologie van Xennia in de productie van TenCate in de tweede
helft van 2011 een aanvang zal nemen. Naar verwachting als eerste bij
TenCate Protective Fabrics in Nijverdal.
Ten aanzien van TenCate Enbi deelt de heer De Vries mee dat nog steeds
het voornemen is in het kader van de “fix it – exit” strategie van TenCate deze
onderneming te verkopen. Er wordt echter gewacht op een geschikte partij
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die een strategische match heeft met TenCate Enbi, mede om een goede
verkoopprijs te realiseren.
De heer De Vries licht toe dat “luchtweeftechniek” strikt genomen niet bestaat.
Het gaat hier om een techniek die wordt toegepast in een onderdeel van een
weefmachine, waar bij het weven de spoel met de inslagdraad door de
kettingdraden wordt geschoten met behulp van luchtgeleiding.
De heer Van Vliet vraagt of TenCate samenwerkt met DSM op het gebied van
automotive.
De heer De Vries licht toe dat TenCate niet met DSM samenwerkt op het
gebied van automotive, maar dat TenCate het product Dyneema van DSM
afneemt en verwerkt. Dyneema is een zogenaamde “gestrekt polyethyleen
materiaal” hetgeen wil zeggen dat de moleculestructuur in één richting ligt,
waardoor dit materiaal in één richting zeer sterk wordt. Dit materiaal wordt
door TenCate gebruikt om “soft armour” van te maken, of, na toevoeging van
thermoplastische harsen, ook “hard armour”.
Naar aanleiding van een aanvullende vraag van de heer Van Vliet bevestigt
de heer De Vries dat TenCate toeleverancier is van Stork Aerospace met de
levering van thermoplastische composieten.
De heer Burgers maakt zijn complimenten voor de mooie turn around van
TenCate in de afgelopen jaren. Hij vraagt of de stelling klopt dat het potentieel
van TenCate Tecasafe Plus® groter is dan dat van TenCate DefenderTM M.
Voorts vraagt hij naar de ontwikkelingen bij Xennia en de genoemde
problemen omtrent de levering van printkoppen. Klopt de middellange termijn
doelstelling die vorig jaar werd afgegeven voor de termijn 2014 – 2017 nog
wel? Aansluitend vraagt hij naar de relatie met Xaar, die ook aandeelhouder
is in Xennia.
Tenslotte vraagt hij of voor de geosynthetics-markt de groei de komende
jaren voornamelijk uit Azië en Latijns Amerika zou moeten komen en of
TenCate daar klaar voor is qua investeringscapaciteit.
De heer De Vries antwoordt dat concurrerende materialen voor TenCate
TecaSafe Plus® in de “high end” Nomex en in het “low end” bereik
geprobaniseerd katoen zijn. TenCate heeft TenCate TecaSafe Plus® met
opzet in het middensegment gepositioneerd, waarmee afnemers uit beide
(high end en low end) markten worden bereikt. Het is in 2009 op de markt
gebracht en was na TenCate DefenderTM M de meest succesvolle
marktintroductie van TenCate. Er wordt een zeer grote afzet verwacht van dit
product. Het antwoord op deze vraag van de heer Burgers is dus
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bevestigend, alhoewel de heer De Vries eraan toevoegt dat de marges erop
naar verwachting wel lager zullen zijn dan bij TenCate Defender™ M.
Ten aanzien van Xennia bevestigt de heer De Vries dat de industriële
productie dit jaar zal starten. De relatie met Xaar is verbeterd na een
ontmoeting met de raad van bestuur van Xaar. De markt is echter dermate
groot dat zelfs als Xaar haar maximale productie ter beschikking zou stellen
van Xennia, dat nog niet toereikend zou zijn voor Xennia om te kunnen
voldoen aan de verwachte vraag in de markt. De raad van bestuur zal dit jaar
extra aandacht besteden aan Xennia (waar vorig jaar extra aandacht werd
besteed aan de Grass-groep).
TenCate is terughoudend met investeringen in de TenCate Geosynthetics
productiecapaciteit. Latijns Amerika wordt gezien als afzetgebied voor de
TenCate Geosynthetics productiecapaciteit in Noord-Amerika, Azië wordt
gezien als afzetgebied voor de productie in de fabriek in Zuhai en de
productie van de recent verworven onderneming van Emas Kiara in Maleisië.
De heer Witteveen van Kempen Orange Fund en Kempen Orange
Participaties vraagt hoe groot de onderneming van Xennia zou kunnen
worden op een termijn van circa 5 jaren.
Hij heeft in het jaarverslag gelezen dat TenCate soms moeite had met
toeleveranciers omdat ze de groei van TenCate niet konden bijhouden. De
heer Witteveen vraagt op welke gebieden dit probleem voornamelijk speelde
en of dit ook in 2011 nog zal spelen.
De heer Witteveen acht het van belang dat TenCate Enbi wordt verkocht. Hoe
kijkt TenCate naar de timing van een dergelijke verkoop en speelt bij die
verkoop ook nog afstemming van de timing ten opzichte van andere
acquisities ?
Op de eerste vraag antwoordt de heer De Vries dat vorig jaar in een
persbericht door TenCate een omzet is aangegeven van € 400 tot 500 miljoen
voor deze termijn. Deze prognose is nog geldig. Wel geeft de heer De Vries
aan dat er nog veel aandacht moet worden besteed aan de wijze waarop
Xennia zich, met welke producten en op welke markt, zal positioneren.
Op de tweede vraag antwoordt de heer De Vries dat dat met name speelde
bij de aramides (o.a. Kevlar, Twaron). Gelukkig zijn er goede contacten met
de toeleveranciers (o.a. Teijin) die bevestigd hebben zich in te spannen om
TenCate van voldoende materiaal te voorzien.
Over de verkoop van TenCate Enbi wordt “stand alone” besloten indien zich
een geschikte partij als koper aandient.
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Geen verdere vragen aan de orde zijnde, gaat de voorzitter over naar het
volgende punt.

4.

Jaarrekening 2010 en winstbestemming

4a.

Vaststelling jaarrekening 2010
De voorzitter stelt voor de vaststelling van de jaarrekening 2010 zoals deze
staat vermeld op de bladzijden 85 tot en met 159 van het jaarverslag 2010,
bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening, en een toelichting
daarop. De jaarrekening is door de raad van bestuur en de raad van
commissarissen gezamenlijk inhoudelijk besproken en wordt door hen
ondersteund. De jaarrekening is voorts door de leden van de raad van
bestuur en de raad van commissarissen ondertekend. KPMG
Accountants N.V., de accountant van de vennootschap, heeft een
goedkeurende verklaring afgegeven die op de bladzijden 160 en 161 van het
jaarverslag 2010 staat vermeld.
De voorzitter vraagt of iemand over de jaarrekening het woord wenst te
voeren of hierover wellicht vragen heeft. Van KPMG Accountants N.V. is de
accountant van de vennootschap, de heer A.J.M. Oude Weernink, aanwezig
om zonodig vragen te kunnen beantwoorden.
Een aandeelhouder in de zaal concludeert dat het vermogen van de
vennootschap volgens de huidige balans 49% bedraagt. Vrager concludeert
dat dit percentage in 2006 even hoog was. Als hij van dat percentage de
immateriële vaste activa/goodwill aftrekt, komt hij uit op een percentage in
2010 van 29,8%, in 2006 leidde dat tot een vermogen van 47,5%. Vrager
concludeert dat daarmee het vermogen van de vennootschap voor het
grootste deel uit immateriële activa bestaat en vraagt zich af of dat wel zo’n
gelukkige ontwikkeling is.
De heer Lock, CFO van de vennootschap licht op deze vraag toe dat het tot
en met het jaar 2000 volgens de boekhoudkundige regels was toegestaan om
betaalde goodwill van het eigen vermogen af te trekken. Daarna kwam een
periode van 3 jaren waarin betaalde goodwill in bepaalde termijnen
afgeschreven moest worden. Vanaf 2004 schrijft IFRS voor dat goodwill niet
meer afgeschreven mag worden. De enige mogelijkheid om goodwill nog af te
boeken is door middel van een zogenaamde “impairment”, wat inhoudt een
complete afboeking als de waarde van een onderneming in de boeken lager
is dan het toekomstig winstgenererend vermogen. Bij TenCate wordt twee
keer per jaar om die reden gekeken naar het winstgenererend vermogen. De
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conclusie is tot op heden dat de goodwill die geboekt is nog steeds het
winstgenererend vermogen waard is. Dat wil zeggen dat een groot deel van
de winst uit de geacquireerde bedrijven komt, wat wil zeggen dat de goodwill
ook een bepaalde waarde heeft en daarom blijft staan op de balans.
Vrager merkt op dat een mogelijkheid om die reserves weer op peil te
brengen zou zijn door minder dividend uit te betalen, alhoewel over die optie
aandeelhouders wellicht gemengde gevoelens kunnen hebben.
De heer Lock stelt dat er ook bij hem gemengde gevoelens zijn over de
consequenties van dit systeem, maar dat deze regels wel nageleefd moeten
worden. TenCate hanteert een dividenduitkeringspercentage van 40% dat de
heer Lock een aanvaardbaar percentage acht. Daarnaast wordt 60%
ingehouden door de vennootschap wat gebruikt wordt om in de toekomst
weer te investeren en resultaat te behalen.
Aansluitend hierop stelt de heer Vrijdag zeer veel waardering te hebben voor
het management van de vennootschap en het in het afgelopen jaar behaalde
resultaat. Hij stelt dat een uitkeringspercentage van 40% met zo’n mooie
winst weliswaar goed is voor aandeelhouders, maar dat dat onverlet laat dat
een percentage van 60% niet wordt uitgekeerd, hij stelt dat het daarmee aan
de aandeelhouders wordt onthouden. Daarnaast vraagt hij een toelichting op
zijn constatering dat doordat ieder jaar 60% wordt ingehouden, de winst van
het daaropvolgende jaar eigenlijk deels beschouwd moet worden als een
sigaar uit eigen doos voor de aandeelhouders.
De voorzitter antwoordt hierop dat ingehouden winst eigendom blijft van de
vennootschap en daarmee eigendom van de aandeelhouders. Ook de
ingehouden winst wordt weer gebruikt om in de toekomst winst te genereren
wat weer leidt tot een goede koersontwikkeling, die ook weer te danken is
aan het winstuitkeringsbeleid van de vennootschap. Als de vennootschap
meer dividend uit zou keren en een groter beroep zou doen op externe
financiering, hetgeen hogere financieringslasten met zich meebrengt, zou dat
ten koste gaan van de winst.
De heer Burgers vraagt hoe de hoogte van het bedrag van de post van
€ 8,4 mln terzake “Corporate branding” onder het kopje “overig” is bepaald en
of deze heffing in de toekomst ieder jaar opgelegd wordt.
Ook vraagt hij naar de ontwikkeling van de resultaten van de onderneming in
Nederland. Hij vraagt of de activiteiten in Nederland naar verwachting in de
toekomst winstgevend zullen blijven.
De heer Lock licht toe dat het merk “TenCate” steeds sterker wordt op de
markt. Zulks blijkt uit de ratings van bekendheid van merken.
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Werkmaatschappijen die het merk “TenCate” mogen gebruiken hebben daar
een voordeel van. De corporate branding fee wordt jaarlijks in rekening
gebracht bij de ondernemingen die deel uitmaken van de TenCate-groep en
wordt toegerekend in een bepaalde sleutel over hun omzet. Deze branding
fee heeft daarnaast een gunstig effect op de belastingdruk van de gehele
onderneming van TenCate.
De heer De Vries antwoordt op de tweede vraag van de heer Burgers dat de
Nederlandse bedrijven het break even punt inmiddels gepasseerd zijn en
winst maken en dat de komende tijd naar verwachting ook zullen blijven
doen.
De heer Swarte verwijst naar pagina 114 van het jaarverslag waar een
bedrag dat door overnames aan de omzet werd toegevoegd van € 41 miljoen
is genoemd en dat er een verlies is gemaakt van € 4,1 miljoen. Hij vraagt of
daaraan de conclusie verbonden kan worden dat dat een verlies betekent
voor 2010 en vraagt wat de verwachte tendens is voor de komende jaren.
Met betrekking tot het werkkapitaal heeft de vennootschap in 2009 gestuurd
op verlaging van het werkkapitaal. In 2010 is er wat meer ruimte genomen in
dit opzicht en is het gegroeid met € 55 miljoen. Hij vraagt of nu een niveau is
bereikt dat de komende jaren vastgehouden wordt of zal het naar verwachting
verder stijgen.
In het Remuneratierapport staat vermeld dat in 2010 het salaris niet is
verhoogd in verband met de economische ontwikkeling, maar de heer
Burgers komt toch een verhoging tegen. Ook was er een uitkering aan de
CEO in verband met het jubileum van een 10-jarig dienstverband. De heer
Swarte is geen jubileumuitkering als onderdeel van het remuneratiebeleid
tegengekomen. Het valt hem ook op dat het bedrag van deze uitkering gelijk
is aan het bedrag dat aan bonus in 2009 aan de heer De Vries werd
uitgekeerd.
De voorzitter antwoordt op deze laatste vraag dat het hier niet om een bonus
gaat, maar om een uitkering op grond van een regeling die voor alle
werknemers van TenCate geldt. Het gaat hier overigens niet om het
tienjarige, maar om het twintigjarige jubileum van de heer De Vries. Het is
daarmee geen onderdeel van het remuneratiebeleid voor de raad van
bestuur.
De reden voor de verhoging van het salaris wordt door de heer De Vries
toegelicht. De COR stuurde in 2009 een brief aan de voorzitter van de raad
van commissarissen met het dringende verzoek of de heer De Vries ingezet
zou kunnen worden voor een reorganisatieplan bij TenCate Nederland. In het
belang om de heer De Vries over te halen om deze extra taakverzwaring van
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zijn functie te accepteren is door de raad van commissarissen voorgesteld om
een extra stap in de salarisontwikkeling in te bouwen. Die stap is te zien in de
salarisontwikkeling op pagina 148 van het jaarverslag.
De voorzitter bevestigt dat deze tussentijdse verhoging wegens die
bijzondere omstandigheden, niet in het Remuneratierapport staat vermeld.
Op de eerste vraag van de heer Swarte stelt de heer Lock dat er in 2010 twee
bedrijven in de consolidatie van TenCate zijn gekomen: AML UK dat
uitstekend draait en TigerTurf, waarvan TenCate 49% hield, maar waar het
belang eind april 2010 naar 80% is gestegen. TigerTurf leed verlies, daar is
een reorganisatie doorgevoerd; de kosten van de onderneming zijn verlaagd
en er zijn uitgaven gedaan om de rentabiliteit te verbeteren. Weliswaar
maakte AML UK winst, maar door de kosten van TigerTurf leidde dat als
geheel tot een netto verlies. De heer De Vries licht hierop toe dat die kosten
en de reorganisatie bij TigerTurf in een persbericht gemeld zijn in het derde
kwartaal 2010.
Op de derde vraag van de heer Swarte antwoordt de heer Lock dat in 2010
de omvang van het werkkapitaal redelijk stabiel is gebleven, maar dat met
name in het vierde kwartaal het verder opliep, wat ook met de orderstanden
te maken had, met name door TenCate Defendertm M in Amerika, maar ook
door orders bij andere bedrijven van TenCate.
Geen andere vragen aan de orde zijnde, stelt de voorzitter voor het voorstel
in stemming te brengen.
Allereerst geeft hij het woord aan notaris Van Bork van Loyens Loeff die zal
mededelen welke stemmen er in verband met dit voorstel via eVoting zijn
uitgebracht.
De heer Van Bork deelt mee dat per eVoting zijn uitgebracht in verband met
dit punt 4a de volgende stemmen:
voor:
tegen:
onthouding:

1.782.653
0
15.887

Hij voegt daaraan toe dat dezelfde stemmen per eVoting ook zijn uitgebracht
ten aanzien van de punten 4b., 5a., 5b., 7., 9. en 10.
Ten aanzien van punt 6. zijn de volgende stemmen per eVoting uitgebracht:
voor:
1.714.953
tegen:
67.700
onthouding:
15.887
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en ten aanzien van de punten 8a. en 8b.:
voor:
1.780.177
tegen:
2.476
onthouding:
15.887
De voorzitter vraagt of er verder in de zaal aandeelhouders nog anders dan
voor wensen te stemmen.
De heer Janssen van de stichting SECVA deelt mee voor 1.072 aandelen van
stemming voor punt 4a. te onthouden. Hij deelt mee dat voor dit aantal
aandelen eveneens van stemming wordt onthouden voor de punten: 4b., 5a.
en 5b.
De voorzitter vraagt of aandeelhouders nog andere stemmen uit willen
brengen ten aanzien van punt 4a. Dat niet het geval zijnde concludeert de
voorzitter dat daarmee dit punt 4a. is aangenomen met in totaal de volgende
stemmen:
voor:
tegen:
onthouding:

4b.

13.355.816
0
16.959

Vaststelling winstbestemming
De voorzitter gaat over naar het volgende punt: winstbestemming en stelt dat
zoals uit bladzijde 163 van het jaarverslag blijkt, de raad van bestuur op grond
van het daaromtrent in de statuten bepaalde, heeft besloten dat indien de
jaarrekening ongewijzigd zou worden vastgesteld een bedrag ter grootte van
circa € 28,5 mln zou worden gereserveerd. De raad van commissarissen
heeft dit besluit in zijn vergadering van 1 maart 2011 goedgekeurd.
Het overige deel van de winst staat ter beschikking van de algemene
vergadering van aandeelhouders (circa € 19,1 mln). Voorgesteld wordt over
het boekjaar 2010 een dividend uit te keren van € 0,75 per gewoon aandeel
van € 2,50 nominaal, geheel naar keuze uit te keren in contanten of in de
vorm van stockdividend. Het dividend zal op 25 mei 2011 betaalbaar worden
gesteld. Betaalbaarstelling van dividend zal plaatsvinden via de intermediairs.
De voorzitter vraagt of iemand hierover het woord wenst te voeren of dat
iemand hierover wellicht vragen heeft. Dat blijkt niet het geval.
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De voorzitter vraagt of de vergadering daarmee instemt met het besluit tot
uitkering, ten laste van de uit de vastgestelde jaarrekening over het jaar 2010
blijkende winst en van een bedrag van € 0,75 per aandeel als dividend.
De voorzitter constateert hierop dat het voorstel is aangenomen met de
volgende stemmen:
voor:
tegen:
onthouding:

5.

13.355.816
0
16.959

Dechargeverlening leden raad van bestuur en raad van commissarissen
De voorzitter licht toe dat de dechargeverlening van de leden van de raad van
bestuur en de dechargeverlening van de leden van de raad van
commissarissen als twee aparte agendapunten in stemming worden
gebracht.

5a.

Dechargeverlening leden raad van bestuur
Het gaat hierbij om het gedurende het boekjaar 2010 gevoerde beheer door
de raad van bestuur.
De voorzitter vraagt of iemand het woord wenst te voeren omtrent de
dechargeverlening aan leden van de raad van bestuur of dat iemand hierover
wellicht vragen heeft. Hij constateert vervolgens dat dat niet het geval is en
stelt voor te besluiten decharge te verlenen aan de leden van de raad van
bestuur voor het gedurende het boekjaar 2010 gevoerde beheer over de
vennootschap.
De voorzitter constateert hierop dat het voorstel is aangenomen met de
volgende stemmen:
voor:
tegen:
onthouding:

5b.

13.355.816
0
16.959

Dechargeverlening leden raad van commissarissen
Op de agenda staat vervolgens de dechargeverlening aan de leden van de
raad van commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2010 gehouden
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toezicht op het gedurende het boekjaar 2010 gevoerde beheer door de raad
van bestuur.
De voorzitter vraagt of iemand hieromtrent het woord wenst te voeren of
vragen heeft. Dat is niet het geval.
Hij stelt voor te besluiten decharge te verlenen aan de leden van de raad van
bestuur voor het gedurende het boekjaar 2010 gevoerde beheer over de
vennootschap. Hij vraagt of er nog aandeelhouders zijn, buiten de stemmen
die op dit punt al bekend zijn gemaakt van eVoting en door de heer Janssen
van de stichting SECVA, die hierop anders dan voor zouden willen stemmen.
Dat niet het geval zijnde, constateert de voorzitter dat dit besluit is
aangenomen met de volgende stemmen:
voor:
tegen:
onthouding:

6.

13.355.816
0
16.959

Samenstelling raad
drs B. Cornelese

van

bestuur:

benoeming

van

de

heer

De voorzitter deelt mee dat het huidige lid van de raad van bestuur en CFO,
de heer Lock, conform de afspraken gemaakt bij diens aantreden, per het
einde van de vergadering zal terugtreden. Namens de raad van
commissarissen en de raad van bestuur dankt de voorzitter de heer Lock voor
zijn inzet en bijdrage gedurende de afgelopen twee jaren dat de heer Lock na
zijn aanvankelijke pensionering voor de vennootschap zijn diensten heeft
verleend.
De raad van commissarissen draagt, zulks in overleg met de raad van
bestuur, de heer drs. B. Cornelese voor om te benoemen tot lid van de raad
van bestuur met de titel van Chief Financial Officer. Deze voordracht van de
raad van commissarissen heeft een niet-bindend karakter.
De benoeming van de heer Cornelese geschiedt voor een periode van vier
jaren, dan wel zoveel langer tot aan de eerstvolgende algemene vergadering
van aandeelhouders nadat vier jaren verstreken zijn. Over de benoeming van
de heer Cornelese heeft de centrale ondernemingsraad positief advies
uitgebracht.
Hij stelt voor te besluiten de heer Cornelese te benoemen als lid van de raad
van bestuur met de titel van chief financial officer.
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Voorzitter deelt mee dat het curriculum vitae van de heer Cornelese ter
inzage is geweest op de website van de vennootschap. De heer Cornelese is
aanwezig en maakt zich op verzoek van de voorzitter aan de aanwezigen in
de vergadering bekend.
De voorzitter vraagt of er aandeelhouders een stem willen uitbrengen anders
dan een stem voor dit voorstel.
De heer Janssen van de stichting SECVA deelt mee voor 1.072 stemmen te
onthouden van stemming en voor 20.053 stemmen tegen te stemmen
De voorzitter constateert dat daarmee de volgende stemmen in verband met
punt 6. zijn uitgebracht:
voor:
tegen:
onthouding:

13.268.063
87.753
16.959

Daarmee is het voorstel aangenomen. De voorzitter wenst de heer Cornelese
veel succes met zijn benoeming, hetgeen wordt gevolgd door een applaus uit
de zaal.

7.

Machtiging inkoop eigen aandelen
De voorzitter stelt aan de orde het voorstel tot het verlenen van machtiging
aan de raad van bestuur om voor een tijdvak van 18 maanden, te rekenen
vanaf 21 april 2011 en aldus eindigend op 20 oktober 2012, volgestorte eigen
aandelen of certificaten daarvan te verkrijgen. Het aldus door de
vennootschap te verkrijgen aantal aandelen of certificaten daarvan zal het
door wet- en regelgeving toegestane maximum niet mogen overschrijden.
Deze machtiging geldt verder voor iedere wijze van verkrijging waarvoor de
wet een machtiging van de algemene vergadering eist. De verkrijgingsprijs
voor aldus te verkrijgen aandelen of certificaten daarvan dient te zijn gelegen
tussen één eurocent en het bedrag gelijk aan maximaal de beurskoers,
vermeerderd met 10% daarvan. Onder beurskoers wordt verstaan het
gemiddelde van de slotkoersen blijkens de Officiële Prijscourant van Euronext
Amsterdam N.V. gedurende vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van de
verkrijging. Een besluit van de raad van bestuur tot verkrijging van eigen
aandelen of certificaten daarvan is onderworpen aan de daarop van
toepassing zijnde wettelijke bepalingen en is voorts onderworpen aan de
goedkeuring van de raad van commissarissen.
De voorzitter vraagt of iemand hierover het woord wenst te voeren of iemand
daarover wellicht vragen heeft.
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De heer Tiemstra vraagt of er van dit recht in de afgelopen jaren gebruik is
gemaakt en zo nee, wat de reden is dat dit punt wederom op de agenda
staat. Ook vraagt de heer Tiemstra of, als er gebruik van gemaakt wordt, dit
van te voren bekend wordt gemaakt.
De heer Lock legt uit dat er in de afgelopen jaren gebruik is gemaakt van dit
recht om aandelen in te kopen die vervolgens gebruikt werden in het kader
van de optieregeling voor het management van TenCate. Dit wordt gedaan
om verwatering tegen te gaan.
De voorzitter voegt hieraan toe dat er, afgezien van de inkoop van kleine
aantallen voor het door de heer Lock genoemde doel, geen grote partijen
aandelen zijn ingekocht. Het is echter van belang dat recht wel te hebben als
daartoe een aanleiding bestaat. De voorzitter bevestigt dat TenCate uiteraard
aandacht zal besteden aan informatieverstrekking aan aandeelhouders als er
grotere partijen aandelen zullen worden ingekocht voor een ander doel dan in
het kader van een optieprogramma.
De heer Swarte verzoekt de voorzitter toch in overweging te nemen om
formeel toestemming te vragen aan de aandeelhouders indien de raad van
bestuur voor een ander doel dan in het kader van een optieregeling aandelen
in wil kopen.
De voorzitter antwoordt dat dit verzoek niet gehonoreerd kan worden omdat
dat in voorkomende gevallen zou kunnen leiden tot een situatie dat deze optie
niet beschikbaar is voor de raad van bestuur op een moment dat daar een
dringende reden voor is.
De voorzitter stelt voor te besluiten tot machtiging aan de raad van bestuur
om voor een tijdvak van 18 maanden volgestorte eigen aandelen of
certificaten daarvan te verkrijgen. Hij vraagt of er aandeelhouders zijn die
anders dan voor willen stemmen.
De heer Janssen van de stichting SECVA deelt mee voor 1.072 stemmen te
onthouden van stemming.
Daarmee constateert de voorzitter dat het voorstel is aangenomen met de
volgende stemmen:
voor:
tegen:
onthouding:

13.355.816
0
16.959
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8.

Delegatie bevoegdheid uitgifte aandelen en beperking voorkeursrecht
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 8 april 2010 besloten
om de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen en tot uitsluiting of beperking
van het voorkeursrecht voor de periode van 8 april 2010 tot aan 7 oktober
2011 toe te kennen aan de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad
van commissarissen. Om te voorkomen dat tussen 8 april 2010 en de
volgende reguliere aandeelhoudersvergadering de bevoegdheid van de raad
van bestuur enkele maanden ontbreekt, stellen de raad van bestuur en de
raad van commissarissen voor de raad van bestuur onder goedkeuring van
de raad van commissarissen voor een tijdvak van 18 maanden te rekenen
vanaf 21 april 2011 en aldus eindigende op 20 oktober 2012 aan te wijzen als
het tot uitgifte van aandelen (verlening van rechten tot het nemen van
aandelen daaronder begrepen) en uitsluiting of beperking van het
voorkeursrecht bevoegde orgaan. De bevoegdheid tot uitgifte van aandelen
betreft 10% van het geplaatste aandelenkapitaal plus een verdere uitgifte tot
een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal in het geval de
uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of acquisitie. Hetzelfde geldt
voor de bevoegdheid van de raad van bestuur onder goedkeuring van de
raad van commissarissen tot het beperken of uitsluiten van het
voorkeursrecht als geregeld in artikel 6 van de statuten.
De voorzitter verwijst voor de achtergronden van dit voorstel naar de
toelichting bij de agenda op dit punt en vraagt of iemand van de aanwezigen
nog een vraag of een mededeling heeft.

8a.

Besluit delegatie bevoegdheid uitgifte aandelen
De voorzitter stelt voor te besluiten tot verlenging van de aanwijzing van de
raad van bestuur als het tot uitgifte van aandelen (verlening van rechten tot
het nemen van aandelen daaronder begrepen) bevoegde orgaan voor een
tijdvak van 18 maanden te rekenen vanaf 21 april 2011 en aldus eindigende
op 20 oktober 2012 en wel voor 10% van het geplaatste aandelenkapitaal
plus een verdere uitgifte tot een maximum van 10% van het geplaatste
aandelenkapitaal in het geval de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie
of acquisitie.
De voorzitter vraagt wie van de aanwezigen anders dan voor dit voorstel
wenst te stemmen.
De heer Janssen van de stichting SECVA deelt mee voor 1.072 stemmen te
onthouden van stemming en voor 633.620 stemmen tegen te stemmen.
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Daarmee constateert de voorzitter dat het voorstel is aangenomen met de
volgende stemmen:
voor:
tegen:
onthouding:

8b.

12.719.720
636.096
16.959

Besluit delegatie beperking voorkeursrecht
De voorzitter stelt vervolgens voor te besluiten tot verlenging van de
aanwijzing van de raad van bestuur als het tot uitsluiting of beperking van het
voorkeursrecht bevoegde orgaan voor een tijdvak van 18 maanden te
rekenen vanaf 21 april 2011 en aldus eindigende op 20 oktober 2012, en wel
voor 10% van het geplaatste aandelenkapitaal plus een verdere uitgifte tot
een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal in het geval de
uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of acquisitie.
De voorzitter vraagt wie van de aanwezigen anders dan voor wenst te
stemmen op dit voorstel.
De heer Janssen van de stichting SECVA deelt mee voor 1.072 stemmen te
onthouden van stemming en voor 751.989 stemmen tegen te stemmen.
Daarmee constateert de voorzitter dat het voorstel is aangenomen met de
volgende stemmen:
voor:
tegen:
onthouding:

9.

12.601.351
754.465
16.959

Bezoldiging leden van de raad van commissarissen
De bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen is sinds begin
2007 niet meer aangepast. De voorzitter licht toe dat sinds die tijd de taken en
verantwoordelijkheden van commissarissen alleen maar toe zijn genomen,
c.q. verzwaard. Ook het tijdsbeslag van het vervullen van de taak van
commissaris en als lid van een van de commissies geven aanleiding tot dit
voorstel. Mede gelet op de toegenomen omvang en complexiteit van de
onderneming wordt voorgesteld genoemde bezoldiging met ingang van het
jaar 2011 als volgt aan te passen:
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in euro
sinds 2007
Voorzitter
35.970
Vicevoorzitter
28.490
Leden
21.010
Commissievoorzitter
4.000
Commissieleden
2.000

vanaf 2011
40.000
30.000
27.500
7.500
5.000

De voorzitter u voor te besluiten tot aanpassing van de bezoldiging van de
leden van de raad van commissarissen zoals toegelicht.
De voorzitter vraagt hij iemand nog het woord mag geven naar aanleiding van
dit punt.
De heer Vrijdag vraagt de voorzitter hem nader te willen toelichten wie onder
de commissieleden te verstaan zijn. Hoeveel mensen zijn lid van een
commissie en welke mensen zijn dat.
De voorzitter deelt mee dat er twee commissie zijn: de financiële commissie
met als voorzitter de heer Ten Cate en als leden de heren Van Gelder en de
heer Hovers en een gecombineerde remuneratie-, selectie- en
benoemingscommissie met als voorzitter de heer Van Vught en als leden de
heren Deiters en Hovers. De commissies bestaan per definitie uit leden van
de raad van commissarissen.
De voorzitter vraagt wie van de aanwezigen anders dan voor wenst te
stemmen op dit voorstel.
De heer Janssen van de stichting SECVA deelt mee voor 6.072 stemmen te
onthouden van stemming.
De voorzitter constateert dat met in acht neming van de eVotes het voorstel is
aangenomen met de volgende stemmen:
voor:
tegen:
onthouding:

10.

13.350.816
0
21.959

(Her)benoeming accountant
De voorzitter stelt voor de accountant van de vennootschap
KPMG Accountants N.V. voor een nieuwe termijn te benoemen en opdracht
te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening van de vennootschap over het
thans lopende boekjaar.
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De voorzitter vraagt of er iemand van de aanwezigen anders dan voor zou
willen stemmen.
De heer Janssen van de stichting SECVA deelt mee voor 1.072 stemmen te
onthouden van stemming en voor 1.976 stemmen tegen te stemmen.
Met in acht neming van de eVotes die op dit punt zijn uitgebracht constateert
de voorzitter dat het voorstel daarmee is aangenomen met de volgende
stemmen:
voor:
tegen:
onthouding:

11.

13.353.840
1.976
16.959

Rondvraag
De voorzitter vraagt wie van de aanwezigen hij het woord mag geven in het
kader van de rondvraag.
De heer Thoolen stelt de vraag of het mogelijk is dat er een rondleiding voor
aandeelhouders in de onderneming van TenCate wordt georganiseerd. De
heer Thoolen stelt dat dat de betrokkenheid van aandeelhouders bij de
onderneming zal vergroten.
De heer De Vries antwoordt dat dat zeker mogelijk is. Belangstellenden onder
de aanwezigen kunnen zich bij de receptie van de zaal hiertoe melden.
Door een van de aanwezigen wordt de suggestie gedaan om in de toekomst
het jaarverslag in elektronische vorm op een usb-stick uit te brengen.
De voorzitter dankt voor de suggestie. Op dit moment is uiteraard het
jaarverslag al in elektronische vorm via de website van TenCate te
downloaden. Toch blijft er daarnaast ook nog wel behoefte bestaan aan een
papieren versie voor die aandeelhouders die nog niet de beschikking hebben
over faciliteiten om de elektronische versie te lezen.
De heer Burgers deelt mee al vele jaren op de jaarlijkse vergadering van
aandeelhouders te komen en heeft daarmee de heer Lock al lange tijd
meegemaakt met zijn werkzaamheden voor TenCate. Hij wil bij deze
gelegenheid de heer Lock hartelijk danken voor zijn inspanningen en voor zijn
bijdrage aan het succes van de onderneming.
Blijkens het uitvoerige applaus dat volgt stemmen de aanwezigen in de zaal
in met deze woorden van de heer Burgers.
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De voorzitter deelt hierop mee dat de heer Burgers hem voor is, omdat ook
de heer Hovers nog een keer aandacht had willen besteden aan de inzet van
de heer Lock in het verleden en meer in het bijzonder ook de bereidheid van
de heer Lock om na zijn aanvankelijke afscheid te besluiten een vacature in
te vullen die plotseling was ontstaan. Alle waardering is er daarbij, zowel van
de raad van bestuur als van de raad van commissarissen voor het goed
vervullen van deze zware opdracht, niet alleen vanwege de aard van de
functie, maar ook vanwege de moeilijke periode voor de onderneming in 2009
waarin deze vervuld moest worden. De heer Lock heeft mede de basis gelegd
voor het succes van TenCate op dit moment met haar activiteiten.
De heer Lock dankt de voorzitter, de raad van commissarissen en de
aandeelhouders voor hun lovende woorden en waardering.

12.

Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en nodigt iedereen uit
nog een hapje en drankje te nuttigen en sluit om circa 17.00 uur de
vergadering.
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