CORPORATE

Persbericht

investor relations

TenCate tekent samenwerkingsovereenkomst met Samil voor uitbreiding
TenCate Defender™ M in Zuid-Koreaanse markt
TenCate Protective Fabrics heeft een overeenkomst getekend met Samil Spinning
Co Ltd in Seoul, Zuid-Korea, om TenCate Defender™ M partner te worden. De
zakenpartners stellen zich ten doel de uitbreiding van het TenCate Defender™ M
productportfolio in de Zuid-Koreaanse leger- en politiemarkt.
Als wereldwijd toonaangevende leverancier van beschermende weefsels is TenCate
verheugd een samenwerking te zijn aangegaan met Samil Spinning. Samil levert
momenteel non-FR weefsels aan het Zuid-Koreaanse leger, en er bestaat grote
belangstelling om het aanbod uit te breiden met TenCate Defender™ M, vanwege
de inherent vlamwerende (FR) eigenschappen en de wereldwijde reputatie als de
FR-keuze voor militaire toepassingen.
Verticale integratie
Samil heeft state-of-the-art productiefaciliteiten voor het spinnen, verven en
finishen en zal in bepaalde gevallen het weefsel in licentie volledig produceren in
Zuid-Korea. TenCate Defender™ M is ideaal voor zowel het Koreaanse leger als
civiele politiekorpsen. De inspanningen zullen zijn gericht op de productie, verkoop
en marketing van TenCate Defender™ M in de Zuid-Koreaanse markt. Het TenCate
Defender™ M weefsel dat is geproduceerd in Zuid-Korea zal aldaar worden verkocht
en gebruikt en zal niet de Amerikaanse markt bereiken.
Samil Spinning is een gevestigde partner van Lenzing Fibers en is goed
gepositioneerd om TenCate Defender™ M te maken met de Lenzing FR-vezel als
belangrijkste component. De samenwerking is een waardevolle mogelijkheid voor
groei in de Zuid-Koreaanse markt en zal zorgen voor de voortgaande kwaliteit en
beschermende prestaties van TenCate Defender™ M.
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TenCate Defense & Tactical is een business unit van TenCate Protective Fabrics,
wereldleider in het ontwerp, de ontwikkeling, productie en commercialisering van
beschermende en veiligheidsweefsels voor de industrie, dienstverlening, brandweer
en defensie. TenCate Protective Fabrics heeft vestigingen in Noord-Amerika,
Europa, Zuid-Amerika en Azië.
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 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).

