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Koninklijke Ten Cate boekt 12% winststijging over 2000
Ondanks hogere grondstofkosten en tegenvallende vraag in de markt voor
technische componenten is de netto winst van Koninklijke Ten Cate (technisch
textiel en technische componenten) over het jaar 2000 met 12% gestegen tot € 24,2
miljoen. De winst per aandeel steeg met 8,8% tot € 5,20. Voorgesteld wordt het
dividend te verhogen tot f 4,60 (€ 2,087)(1999: f 4,20/€ 1,906) per gewoon aandeel
van f 20,00. Ten Cate doet nog geen uitspraken over de verwachting voor 2001,
maar houdt vast aan haar middellange-termijndoelstelling van 10% winstgroei per
jaar.
De omzet over 2000 bedroeg € 620 miljoen, een stijging van 12% ten opzichte van de
omzet in 1999, gecorrigeerd voor de gedeconsolideerde polystyreenactiviteit (Synbra
Group). De autonome groei bedroeg 3% en de groei als gevolg van acquisities 4%, terwijl
het valuta-effect op de omzet 5% bedroeg.
Het jaar 2000 werd gekenmerkt door hoge grondstofkosten (€ 13 mln meer dan in 1999).
Voor het resultaat in het tweede halfjaar waren enerzijds de hoge grondstofkosten en de
hogere dollar bepalend en anderzijds de tegenvallende vraag in de markt voor technische
componenten, met name bij Ten Cate Plasticum en Ten Cate Enbi.
In dit licht bezien, is de winststijging in het tweede halfjaar van 4% ten opzichte van het
tweede halfjaar 1999 bevredigend.
Het bedrijfsresultaat bedroeg € 32,6 miljoen, een lichte stijging ten opzichte van 1999,
gecorrigeerd voor de gedeconsolideerde polystyreenactiviteit.
De belastingdruk daalde tot 15% als gevolg van bestaande compensabele verliezen in
Nederland en een lagere druk in de USA.
Activiteiten
De sector technisch textiel groeide 13,7% in omzet en het bedrijfsresultaat verbeterde met
17,5% tot € 28,8 miljoen. Aan deze verbeteringen hebben de meeste textielbedrijven
bijgedragen maar in het bijzonder Thiolon® Grass, dat met haar kunstgrasactiviteiten een
stormachtige groei doormaakt. In dit licht moet ook de recente acquisitie van Polyloom in
de USA worden gezien. Deze heeft de strategische positie versterkt.
Ten Cate Industrial Fabrics USA leverde eveneens een belangrijke bijdrage aan het
resultaat.
In de sector technische componenten (Ten Cate Plasticum, Ten Cate Enbi en Bosta) steeg de
omzet met 16,4%. Gecorrigeerd voor de succesvolle overname van illbruck Office Products
bedroeg de groei slechts 1%. Het bedrijfsresultaat daalde met 57% van € 10,1 tot € 4,4
miljoen.
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Door hoge grondstofkosten en teruglopende orders bleef sprake van smalle marges en
prijsdruk. Ten Cate Plasticum leed verlies in het aerosolcaps-segment. Er zijn maatregelen
genomen tot verdere kostenverlaging. De segmenten lids en closures draaien onverminderd
goed.
Ten Cate Enbi werd, in tegenstelling tot de verwachting, geconfronteerd met een dalende
vraag naar componenten voor printers en copiers. De acquisitie van illbruck Office Products
(technische rollers) betekende een verbetering van de marktpositie.
Door overheveling van de productie naar locaties in Hongarije en Mexico is de voorwaarde
geschapen voor een lager kostenniveau in de komende jaren.
De 50% deelneming Synbra Group behaalde een gelijkblijvend resultaat in vergelijking met
1999.
Financieel
De balans van Koninklijke Ten Cate is solide met een solvabiliteit van 37,1%.
Het investeringsniveau bedroeg € 29,5 mln bij een afschrijvingsniveau van € 25,2 mln.
Strategische investeringen vonden plaats bij Thiolon® Grass, bij Ten Cate Industrial Fabrics
USA en bij de productiestart in Hongarije en Mexico van Ten Cate Enbi.
Strategisch beleid
Koninklijke Ten Cate houdt vast aan haar strategie, waarin productdifferentiatie,
kostenleiderschap en synergetische acquisities ankerpunten zijn.
Er zal meer gefocust worden op technisch textiel met leidende marktposities.
Vooruitzichten
De macro-economische vooruitzichten zijn onzeker. Ten Cate verwacht voortgaande groei
van de sector technisch textiel bij gelijkblijvende marktomstandigheden. Bij de aerosolcapsactiviteiten zal schaalverkleining plaatsvinden. Door verplaatsing van de productie binnen
Ten Cate Enbi naar Hongarije en Mexico kan een lager kostenniveau in de komende jaren
gerealiseerd worden.
Op grond van de onzekere conjuncturele ontwikkelingen in onze internationale markten is
het op dit moment niet mogelijk uitspraken te doen over de vooruitzichten voor 2001. De
middellange-termijndoelstelling van 10% winstgroei per jaar wordt onverkort gehandhaafd.
Almelo, 21 februari 2001
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor meer informatie:
drs. J. Lock
0653 29 01 87
0546 54 43 19
www.tencate.com

2-2

