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TenCate Advanced Composites rondt overname PMC Baycomp af
TenCate Advanced Composites heeft de overname afgerond van Performance
Materials Corporation Baycomp. De overname van PMC Baycomp biedt TenCate
Advanced Composites een sterke positie voor de groeiende industriële
composietenmarkten wereldwijd, in het bijzonder de automotivemarkt.
PMC Baycomp heeft toonaangevende technologieën in thermoplastische
composietmaterialen en componenten voor toepassing in onder meer de autoindustrie, olie- & gaswinning en consumentenelektronica. Deze activiteiten zullen
worden vermarkt door de nieuwe marktgroep TenCate Industrial Composites.
De marktposities in thermoplastische composieten van PMC Baycomp en TenCate
zijn volledig complementair. Onder de voorgestelde structuur zal TenCate zich met
haar composietactiviteiten wereldwijd richten op zowel de lucht- en ruimtevaartals de industriële markt, naast de composietoplossingen voor ballistische
bescherming van personen en voertuigen die TenCate Advanced Armour aanbiedt
in defensiemarkten.
Thomas Smith – tot voor kort directeur van PMC Baycomp – wordt aangesteld als
directeur van TenCate Industrial Composites USA. Hij blijft verantwoordelijk voor
de activiteiten in de VS (Camarillo, California), Canada (Burlington, Ontario), China
(Guangzhou) en Taiwan (Taichung). TenCate Advanced Composites EMEA zal
onder leiding van groepsdirecteur Frank Meurs de organisatie op eenzelfde wijze
inrichten om met de nieuwe divisie TenCate Industrial Composites EMEA de
groeimogelijkheden op de automotive-, olie- & gas- en industriële markt te benutten.
Scott Unger, groepsdirecteur TenCate Advanced Composites North America, zegt:
‘De timing voor de overname van PMC Baycomp was ideaal, gelet op de grote
interesse in thermoplastische composieten binnen een verscheidenheid aan
industriële markten. Met de componenten- en ontwerpcentra van PMC Baycomp in
Azië heeft TenCate bovendien een belangrijke troef in handen. Die kunnen we
inzetten ter ondersteuning binnen een aantal belangrijke opkomende markten in dit
deel van de wereld’.
Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, woensdag 23 mei 2012
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TenCate Industrial Composites is toonaangevend in de ontwikkeling en productie
van thermoplastisch en thermoset prepreg composieten voor diverse industrieën.
De productportfolio wordt onder meer verwerkt in automotive, medische
apparatuur en tal van andere toepassingen. TenCate Industrial Composites heeft
productievestigingen in Noord-Amerika, Europa en Azië.
TenCate Advanced Composites is toonaangevend prepregproducent van thermoset
en thermoplastische composietmaterialen voor de ruimtevaart- en
luchtvaartindustrie en industriële toepassingen. TenCate levert hydraulisch geperste
onderdelen en ontwerpdiensten aan de aerospace-industrie. TenCate Advanced
Composites heeft productievestigingen in Europa 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).

