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TenCate Grass dient claim van $100 miljoen in tegen FieldTurf
TenCate Grass vordert meer dan $100 miljoen aan schadevergoeding van FieldTurf op
basis van een aantal claims, waaronder smaad, laster, publicaties met een onrechtmatige
inhoud en contractbreuk. De vorderingen van TenCate Grass zijn onlangs ingediend bij
een Amerikaanse rechtbank.
Deze claims zijn ingediend naar aanleiding van diverse (reclame)uitingen en publicaties
van FieldTurf waarin direct of indirect werd verwezen naar TenCate Grass en / of naar
haar producten.
“Ons concurrentievoordeel is een direct resultaat van onze aanzienlijke investeringen in
de kwaliteit en reputatie van onze onderneming en producten gedurende vele jaren. Wij
zullen de reputatie van TenCate Grass en onze producten blijven claimen", zegt Guido
Vliegen, groepsdirecteur van TenCate Grass.
TenCate Grass
Dayton (Tennessee), Verenigde Staten van Amerika, maandag 26 september 2011
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TenCate Grass is de toonaangevende en wereldwijde leverancier van
kunstgrascomponenten en -systemen voor topklasse sport-, recreatie- en
landschappelijke toepassingen. Via toegewijde partners bereikt TenCate Grass het
doel van verdere verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid van de volledige
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kunstgrassystemen. Hierbij werkt TenCate samen met de meeste FIFA-preferred
producenten en andere vooraanstaande partners in de industrie. TenCate Grass
voorziet deze partners van klantspecifieke vezels en systemen om hun merken te
onderscheiden in de markt. TenCate Grass heeft productievestigingen in Europa,
het 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).

