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TenCate verwerft recht tot aandelenmeerderheid in Active Blast Defence
Systeem
TenCate Advanced Armour Denemarken heeft een samenwerkingsovereenkomst
ondertekend met betrekking tot de patentontwikkeling van het Active Blast Defence
Systeem (ABDS™), alsmede het recht tot het verwerven van een meerderheidsbelang
in ABDS Aps.
Gevechtstroepen worden geacht de beste en meest geavanceerde bescherming
beschikbaar te hebben. ABDS Aps. bezit het patent voor een innovatieve
beschermingsoplossing onder de naam Active Blast Defence Systeem, dat maximale
bescherming zal bieden tegen tal van geïmproviseerde explosieven (bermbommen,
kortweg: IED's) die momenteel de voornaamste dreiging vormen in oorlogsgebieden als
Afghanistan.
‘Active armour’
De patenthouders zullen samen met TenCate Advanced Armour het
beschermingssysteem ontwikkelen, van schaalmodel tot een één-op-één model. Gezien
de dringende behoefte aan deze innovatie, zullen de partners actief samenwerken om
de markt in een relatief korte periode deze technische oplossing te bieden. Zij doen dit
in nauwe samenwerking met geselecteerde OEM's (Original Equipment Manufacturers)
in Europa en Noord-Amerika.
Delen van het systeem kunnen worden toegepast als zogeheten ‘upgrade kits’ voor
bestaande voertuigen van deze OEM's. Naar verwachting wordt deze omzet
gegenereerd in het boekjaar 2011. De deelname van TenCate in deze ‘active armour’
is complementair aan de huidige beschermingsoplossingen die in de markt voor
voertuigbescherming worden geboden.
Het ABDS™-patent is vertrouwelijk. Vanwege de gevoeligheid van de informatie
worden geen verdere details verstrekt.
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TenCate Advanced Armour is een wereldwijd toonaangevende leverancier van een
breed scala aan composiet antiballistische beschermingsproducten. TenCate Advanced
Armour ontwikkelt en produceert een portfolio van composiet- en keramische
materialen en ontwerpt bepantseringoplossingen voor de bescherming van personen,
voertuigen en vaartuigen van politie, landmacht, luchtmacht, marine en civiele diensten.
TenCate Advanced Armour heeft productievestigingen in Europa en Noord-Amerika.
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).

