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Sluiting Nederlandse productievestiging Ten Cate Enbi door
voortduring vraaguitval printer- en copiermarkt
Sector Technische Componenten
De economische teruggang, die reeds leidde tot fors lagere bestedingen van bedrijven
en consumenten in onze sector, is na de aanslagen in de Verenigde Staten en de
internationale ontwikkelingen die zich daarna hebben voorgedaan extra voelbaar
geworden. Als gevolg hiervan is een dramatische onderbezetting ontstaan in de
activiteiten van Ten Cate Enbi, in het bijzonder in Nuth. De productie in deze
vestiging van Koninklijke Ten Cate zal dientengevolge op korte termijn worden
gesloten.
De productievestigingen in Zwitserland, Engeland en Rochester (VS) zijn reeds in de
afgelopen maanden gesloten.
In 2000 is begonnen met de verplaatsing van productie naar Mexico en Hongarije in
het kader van het verlagen van productiekosten. Als gevolg van recente
marktontwikkelingen, in het bijzonder door het wegvallen van een grote afnemer, is
het restant van de productie voor de vestiging van Ten Cate Enbi in Nuth helaas niet
winstgevend te maken. Daarom zal een aanvang worden gemaakt deze vestiging
geheel te sluiten. Daarbij wordt voor de overige activiteiten binnen zes maanden naar
oplossingen gezocht.
De strategie van Ten Cate Enbi is gericht op het zo efficiënt mogelijk produceren van
(papier)transport- en technische rollers. De verbreding naar technische rollers en
andere toepassingsgebieden is reeds in 2000 begonnen. Momenteel produceert de
onderneming tevens transportsystemen voor onder andere postsorteermachines en
geldautomaten. Na deze reorganisatie is Ten Cate Enbi weer in staat wereldwijd
(Duitsland, Hongarije, Frankrijk, Verenigde Staten, Mexico en Singapore) op een
concurrerend kostenniveau te produceren.
Sector Technisch Textiel
De daling van het resultaat van de sector Technisch Textiel zette licht door, waardoor
het verwachte herstel uitbleef. Dit wordt met name veroorzaakt doordat in Amerika de
economische situatie aanhoudend minder gunstig blijft. Dit komt vooral tot
uitdrukking in de winstdaling op synthetische weefsels voor de agrarische sector en
outdoortoepassingen in consumentenmarkten.
Zoals reeds is aangekondigd hebben de meeste niches zich binnen deze sector
recessiebestendig getoond. Met name de kunstgrasactiviteiten vertonen een
uitstekende groei.
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De daling van het bedrijfsresultaat in Technisch Textiel zal in 2001 beperkt blijven tot
ca. 25-30%.
Bijzondere baten en lasten
Met het oog op de afbouw van de productie van Ten Cate Enbi in Nederland,
Zwitserland, Engeland en de VS, zal in 2001 een voorziening getroffen worden van in
totaal ca. € 22 mln. Tijdens de aankondiging van de halfjaarcijfers werd ervan
uitgegaan dat de reorganisaties, die toen werden geschat op € 10 mln, konden worden
gecompenseerd door verkoop van niet-strategische activa. Door de additionele sluiting
van de vestiging in Nuth en overige in 2002 te nemen maatregelen zal het saldo van
buitengewone baten en lasten over 2001 naar verwachting nu uitkomen op € 12 mln
negatief. Deze maatregelen en de daaraan gekoppelde voorziening zullen naar
verwachting een realistische basis voor de toekomstige winstgevende productie van
Ten Cate Enbi tot stand brengen.
Winstverwachting 2001 en vooruitzichten
Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, zal naar verwachting dalen tot ca. € 6
mln, terwijl de buitengewone last per saldo ca. € 12 mln zal bedragen.
Per saldo zal een verlies resulteren van ca. € 6 mln.
De genomen en in de loop van 2002 te nemen maatregelen, waarvan de financiële last
genomen wordt in 2001, zullen naar verwachting resulteren in aan aanmerkelijke
verbetering van de winstgevendheid. Koninklijke Ten Cate beschikt over interessante
toekomstperspectieven, die met name liggen in groeimarkten binnen de sector
Technisch Textiel. Met de binnen de sector Technische Componenten getroffen en te
treffen maatregelen wordt niet alleen een resultaatsverbetering op korte termijn
beoogd, maar wordt er tevens naar gestreefd om de geleidelijke focus op technisch
Textiel gestalte te kunnen geven.
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