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Persbericht

TenCate benoemingen
De raad van bestuur van Koninklijke Ten Cate nv heeft drs. Frank Spaan (55) benoemd
tot corporate director business development en mr. Rob Janse (43) tot director
corporate legal affairs.
De heer Spaan is sinds 2001 werkzaam voor TenCate in de functie van director
investor relations. De heer Spaan heeft de afgelopen jaren in het kader van de buy &
build strategie van TenCate een aantal acquisities geleid en ondersteund.
In de huidige functie zal de heer Spaan zich, mede als lid van het Strategic Platform
van TenCate, richten op de verdere strategische uitbreiding van de bestaande
product / markt / technologiecombinaties. De heer Spaan blijft tevens verantwoordelijk
voor het investor relationsbeleid van de onderneming.
De heer Janse zal de juridische activiteiten wereldwijd coördineren en leiding geven
aan het juridische team binnen TenCate. Voorheen werkte de heer Janse bij onder
meer het internationale chemiebedrijf LyondellBasell als senior counsel (EMEA / Azië).
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Voor meer informatie:
Digitaal beeldmateriaal is op verzoek beschikbaar via: media@tencate.com
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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).
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