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TenCate neemt strategisch belang in sportconstructiebedrijf Hellas
TenCate heeft een overeenkomst gesloten om een minderheidsbelang te nemen in
Hellas Construction Inc in Austin (Texas, Verenigde Staten van Amerika). De
aankoop is gisteravond afgerond. Hellas richt zich in Noord-Amerika op de bouw
van kunstgrasvelden en atletiekbanen. Het vormt een waardevolle bijdrage aan het
strategisch concept van TenCate inzake het waardeketenbeheer in de
kunstgrasmarkt.
Hellas Construction is een toonaangevend bedrijf in de Noord-Amerikaanse markt
voor sportvelden en atletiekbanen. Onderdelen van het businessmodel zijn de
productie van het kunstgrastapijt, constructie van de onderbouw, installatie en
onderhoud voor sportvelden, atletiekbanen en tennisbanen. Als zodanig heeft het
bedrijf de controle over alle noodzakelijke bedrijfsprocessen om zijn producten
rechtstreeks aan te bieden aan de eindgebruiker, zoals marketing & sales,
kwaliteitscontrole en projectmanagement.
Het voornemen bestaat een nauwe relatie te vormen tussen TenCate en Hellas
teneinde hoogwaardige kunstgrasvelden en sportvloeren te vermarkten in de
Verenigde Staten. TenCate zal Hellas voorzien van haar behoeftes op het gebied
van research & development, hoogwaardige kunstgrasvezels, backings en productie
van grastapijt. Met betrekking tot deze transactie worden geen financiële details
verstrekt.
Waardeketenbeheer
TenCate kunstgrascomponenten worden wereldwijd geleverd aan vele prominente
leveranciers en producenten van kunstgrassystemen. Samenwerking binnen de
waardeketen leidt tot een grotere kwaliteitscontrole door alle partijen die betrokken
zijn bij het ontwikkelingsproces, wat resulteert in integrale kwaliteitszorg. Dit is
volledig in lijn met de systeembenadering die TenCate voorstaat. TenCate Grass
geeft zodoende een algemene stimulans aan verdere verbetering in de
speeleigenschappen en duurzaamheid van kunstgrassystemen.
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Voor meer informatie:
Digitaal beeldmateriaal is op verzoek verkrijgbaar via: media@tencate.com
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TenCate Grass ontwikkelt en produceert kunstgrascomponenten en ontwerpt
systemen voor topsport, recreatie en landschappelijke toepassingen. Samen met
haar partners streeft TenCate Grass een systeembenadering na. Dit geeft
gebruikers zekerheid over speeleigenschappen en levensduur. TenCate Grass heeft
productievestigingen in Europa, Midden-Oosten 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).
Hellas Construction is een van de grootste aannemersbedrijven op sportgebied in
de Verenigde Staten. Het bedrijf is gespecialiseerd in de aanleg van
sportaccommodaties en kunstgrasoppervlakten. Voor meer informatie:
www.hellasconstruction.com

