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TenCate benoemt directeuren in Azië
De raad van bestuur van Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) heeft de heer Wong Nim
Ki per 15 november benoemd als executive managing director en de heer Wilson
Lam Chun Lung per 29 november als executive commercial director voor China en
Hong Kong. Doel van beide benoemingen is de aanwezigheid van TenCate in de
Chinese en Hong Kong-markten te versterken en de omzet in China te vergroten.
De heer Wong Nim Ki (1952) is meer dan 35 jaar werkzaam in operationele
managementfuncties in verschillende industriële sectoren en zes grote, multinationale
ondernemingen in Hong Kong. Tot voor kort was hij chief executive officer bij de in
China gevestigde Wingway Textile Group. In zijn nieuwe functie als executive
managing director voor TenCate in China en Hong Kong zal Wong Nim Ki zich richten
op strategische, business development en commerciële en operationele zaken.
De heer Lam Chun Lung (1959) bekleedde de afgelopen ruim 20 jaar marketing-,
sales- en productmanagementfuncties bij verschillende gerenommeerde
(multinationale) bedrijven in de textiel- en petrochemische industrie in de Asia-Pacific.
Tot voor kort was hij werkzaam als directeur sales & marketing bij Super Fine Global.
In zijn nieuwe functie als executive commercial director van TenCate in China en
Hong Kong zal Wilson Lam Chun Lung zich concentreren op de uitvoering van
business development, sales, marketing- en promotionele zaken.
Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, vrijdag 18 november 2011
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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).

