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Persbericht
TenCate dochter Xennia Technology ontvangt Queen’s Award 2010
Xennia Technology – de Engelse inkjettechnologie-dochter van Koninklijke Ten Cate nv
(TenCate) – heeft een eervolle Queen’s Award 2010 toegekend gekregen uit naam van
de vandaag jarige Koningin Elizabeth II van Engeland. De ‘Queen’s Awards for
Enterprise’ zijn de meest prestigieuze erkenningen binnen het Verenigd Koninkrijk
aangaande business performance. Xennia Technology krijgt die erkenning voor haar
‘outstanding achievement’ in internationale handel, substantiële groei en commercieel
succes. Deze Queen’s Award onderstreept het internationale verkoopsucces van de
innovatieve inkjetoplossingen die Xennia wereldwijd op de markt brengt.
"Het winnen van de Queen's Award is een enorme lofbetuiging voor het Xennia team
achter dit succes. We zijn allemaal enorm trots”, aldus Alan Hudd, managing director
van Xennia Technology in Letchworth, Verenigd Koninkrijk. "Het afgelopen decennium
heeft Xennia echt het verschil gemaakt dankzij onze strategische aanpak van
technologische innovaties in inkjet. Belangrijke industriële markten, zoals
textielveredeling, keramiek, verpakkingen, productdecoratie, biotechnologie,
gezondheidszorg maar ook printed electronics kunnen profiteren van onze modulaire
inkjetoplossingen”.
Naast Europa zijn China en Amerika belangrijke groeimarkten voor Xennia. Alan Hudd
licht toe: "In de afgelopen drie jaar is onze internationale omzet gegroeid met
gemiddeld 45 procent per jaar, een geweldige prestatie in het huidige economische
klimaat. De exportverkoop bedraagt op dit moment meer dan 90 procent van onze
totale omzet. "
Xennia Technology ltd werd opgericht in 1996. Sinds 2008 maakt Xennia deel uit van
TenCate. Xennia is een drijvende innovatieve kracht in de wereld van inkjetprinten. Als
's werelds toonaangevende leverancier van industriële inkjetoplossingen, heeft Xennia
een revolutie teweeg weten te brengen in verouderde productieprocessen van
specifieke industrieën. Door industriële inkjetprinters als een betrouwbaar en rendabel
onderdeel te maken van die productieprocessen, is Xennia erin geslaagd om de ideeën
en wensen van haar klanten te vertalen in ‘inkjet reality’.

Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, woensdag 21 april 2010
Voor meer informatie:
Op verzoek zijn digitale afbeeldingen beschikbaar, waaronder het logo van de Queen’s
Award.
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Xennia Technologie ltd is specialist in inkjettechnologie voor industriële toepassingen.
Als ‘s werelds toonaangevend, chemiegedreven industriële inkjet-integrator heeft
Xennia verouderde productieprocessen radicaal veranderd door betrouwbare
inkjetoplossingen te ontwikkelen voor markten als productdecoratie, keramiek,
textielbedrukking en elektronica. Oplossingen van Xennia omvatten R&D-faciliteiten,
printers- en printmodules, software en drukvloeistoffen. Xennia heeft een vestiging in
het Verenigd Koninkrijk en in Nederland.
Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is een multinationale onderneming die
textieltechnologie, chemische processen en materiaaltechnologie combineert bij de
ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende
eigenschappen. De producten van TenCate worden wereldwijd verkocht.
Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier
toepassingsgebieden. Veiligheid en bescherming; luchtvaart en ruimtevaart;
infrastructuur en milieu; sport en recreatie. TenCate bezit leidende posities in
veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek,
geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext (AMX).

