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TEN CATE STELT WINSTVERWACHTING NAAR BOVEN BIJ
Koninklijke Ten Cate (Technical Textiles en Technical Components) heeft een
sterk halfjaar gehad. Ondanks de forse toename van de grondstofprijzen werd
een netto winst van EUR 13,7 miljoen gerealiseerd, een stijging van 19% ten
opzichte van de eerste helft 1999 (EUR 11,5 miljoen).
De winst per aandeel steeg met 16,5% naar EUR 2,97 (1999-I: EUR 2,55). Het
rendement op het geïnvesteerde vermogen over het eerste halfjaar bedroeg
14,9%.
Voor geheel 2000 wordt de verwachte resultaatstijging verhoogd van de eerder
uitgesproken 4 tot 7% naar 12 tot 15%.
Strategie
De strategie van Koninklijke Ten Cate is gericht op verdere versterking van de
onderneming en haar marktposities door kostenbeheersing, productdifferentiatie en het
stimuleren van veelbelovende bedrijven, en op voortgaande schaalvergroting door
acquisities.
Teneinde versneld te kunnen groeien wordt aansluiting bij een partner onderzocht.
Er worden gesprekken gevoerd met een beperkt aantal partijen. Het is de verwachting
dat voor het eind van dit jaar conclusies kunnen worden getrokken.
Activiteiten
De autonome volumegroei van de omzet bedroeg in het eerste halfjaar 9%. Als gevolg
van de deconsolidatie van Synbra (-20%), de acquisitie van illbruck (+7%) en prijs- en
valutaeffecten (+2%) resulteerde per saldo een omzetdaling van 2% tot EUR 321
miljoen.
Vanwege veranderende klanteneisen en samenhang in technologie heeft Ten Cate
besloten de sectoren Kunststoffen (Ten Cate Plasticum en Bosta) en Rubber (Ten Cate
Enbi) samen te voegen tot de sector Technical Components. De sector Hoogwaardig
Textiel is in naamgeving meer in lijn gebracht met de internationale standaard en heet
voortaan Technical Textiles.
Door de deconsolidatie van de polystyreenactiviteiten nam het bedrijfsresultaat van
Ten Cate af van EUR 21,2 miljoen naar EUR 18,0 miljoen. Autonoom was daarentegen
sprake van een stijging van het bedrijfsresultaat met 14%.

In de sector Technical Textiles werden vooral goede resultaatverbeteringen behaald in
de groep Ten Cate Industrial Fabrics in de VS en Europa. Ook de groep Ten Cate
Advanced Textiles droeg goed bij aan het resultaat. Het bedrijfsresultaat in de sector
Technical Textiles bedroeg EUR 16,1 miljoen, een stijging van 52% ten opzichte van
1999.
In de sector Technical Components daalde het bedrijfsresultaat van EUR 7,2 miljoen
naar EUR 3,4 miljoen. De resultaten bij de rubber-rollerbedrijven vielen tegen door een
tijdelijke verzwakking van de vraag op de printer- en copiermarkt.Voor de tweede
helft van 2000 wordt een herstel verwacht.
Het geacquireerde illbruck wordt verder geïntegreerd en er gaat een aantal nieuwe
projecten van start. Verder worden de nieuwe vestigingen van Ten Cate Enbi in
Mexico en Hongarije operationeel, waardoor een lager kostenniveau gerealiseerd
wordt.
De balanspositie van Ten Cate is solide met 38% risicodragend vermogen op een
balanstotaal van EUR 420 miljoen. Deze positie biedt voldoende ruimte voor het
uitvoeren van de strategie van Ten Cate.
Verwachting
De algehele economische situatie in de voor Ten Cate relevante markten blijft goed, al
geven de hoge grondstofprijzen aanleiding tot voorzichtigheid. Ten Cate zal zich
blijven profileren als industrieel toeleverancier in haar twee sectoren: Technical
Textiles en Technical Components.
Voor geheel 2000 wordt de verwachte resultaatstijging verhoogd van de eerder
uitgesproken 4 tot 7% naar 12 tot 15%.
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