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TenCate verwacht voortgang sterke omzetgroei TenCate Defender™M producten
 Amerikaanse Senaat verlengt waiver onder US Berry Amendment tot 2015
TenCate Protective Fabrics USA heeft in het vierde kwartaal van 2010 een omzet
gerealiseerd in TenCate Defender™ M producten conform de uitgesproken verwachting
(circa US$ 60 miljoen). Dit betekent meer dan een verdubbeling ten opzichte van
dezelfde periode in 2009. TenCate verwacht dat deze ontwikkeling zich tot in het
derde kwartaal van 2011 voortzet. De omzet op het gebied van beschermende
weefsels voor het Amerikaanse leger zal in het eerste kwartaal van dit jaar naar
verwachting op ongeveer hetzelfde niveau liggen als in het vierde kwartaal 2010.
De United States National Defense Authorization Act voor het fiscale jaar 2011 (H.R.
6523) is op 7 januari 2011 door het Amerikaanse Congres getekend en daarmee wet
geworden. Hierin is een additionele verlenging gerealiseerd tot 2015 van de bestaande
vrijstelling onder het US Berry Amendment ten aanzien van de invoer van vlamwerende
rayonvezels in de Verenigde Staten. De oorspronkelijke vrijstelling zou in 2013 aflopen.
Het US Berry Amendment vereist dat door het Amerikaanse Ministerie van Defensie
gekochte producten als textiel, voeding, en speciale metalen zijn geproduceerd in de
Verenigde Staten, met inbegrip van grondstoffen voor vezels.
In de TenCate Defender™ M productportfolio van TenCate Protective Fabrics USA in
Union City (Georgia, VS) wordt gebruikgemaakt van een mix van vezels, die onder
meer bestaat uit FR-rayonvezels van Lenzing AG in Oostenrijk. De hiermee
geproduceerde vlamwerende weefsels voor Amerikaanse legeruniformen worden
echter geheel in de Verenigde Staten vervaardigd. TenCate Protective Fabrics USA
heeft hierdoor circa 10.000 Amerikaanse banen gecreëerd. Hierbij is een groot aantal
Amerikaanse ondernemingen betrokken.
De importvrijstelling onderstreept het strategische belang van deze vezel om te
voorzien in de behoefte aan hoogwaardige vlamwerende weefsels voor Amerikaanse
uniformen, waardoor Amerikaanse militairen de meest optimale bescherming wordt
geboden. Bovendien is de vrijstelling belangrijk voor de Amerikaanse textielindustrie,
die aanzienlijke volumes met een hoge mate van betrouwbaarheid moet kunnen leveren.
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TenCate Protective Fabrics ontwikkelt en produceert beschermende en veiligheid voor
de industrie, dienstverlening, brandweer en defensie. TenCate Protective Fabrics heeft
productielocaties in Europa, Azië 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. Producten van TenCate worden wereldwijd verkocht.
Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier
toepassingsgebieden: veiligheid & bescherming, ruimtevaart & luchtvaart,
infrastructuur en milieu, sport en recreatie. TenCate bezit leidende posities in
beschermende weefsels, composieten voor lucht-en ruimtevaart, antiballistiek,
geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan de NYSE Euronext (AMX).

