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Lager netto resultaat Ten Cate conform verwachting
Koninklijke Ten Cate heeft over de eerste zes maanden van 2001 een netto winst
behaald van € 6,6 miljoen. Ten opzichte van het succesvolle eerste halfjaar van 2000
betekent dit een daling van 52%, hetgeen in lijn ligt met de in april uitgesproken
verwachting. De winst per aandeel over de eerste helft van 2001 bedraagt € 1,39 ten
opzichte van € 2,97 in de vergelijkbare voorgaande periode. De winstdaling is vooral
veroorzaakt door de wereldwijde scherpe terugval van de printer- en copiermarkt
waarop Ten Cate Enbi opereert, en het verslechterde macro-economische klimaat, met
name in Amerika.
Voor geheel 2001 kunnen, gezien de onzekerheden, nog geen uitspraken worden gedaan
ten aanzien van het concernresultaat.
In de sector Technisch Textiel daalde het bedrijfsresultaat als gevolg van een terugval van
de vraag in de VS naar outdoorweefsels binnen de recreatieve sector en een tijdelijke
aanpassing van de productie aan de verminderde vraag naar geo- en agrotextiel. Het
bedrijfsresultaat (EBIT) bedroeg € 11,9 miljoen (2000-I: € 16,1 miljoen). De omzet binnen
deze sector steeg in de eerste zes maanden met 7,2%, waarvan 3,7% autonoom. Een
groeiende bijdrage werd geleverd door de kunstgrasactiviteiten, die een toppositie in de
wereldmarkt innemen. Er is een sterk toenemende belangstelling binnen de voetbalsport voor
de LSR (low sliding resistance) –vezel.
Als gevolg van een geleidelijke verbetering op eerder genoemde deelmarkten in de VS wordt
voor de tweede helft van dit jaar een licht herstel van de winst binnen deze sector verwacht.
In de sector Technische Componenten daalde het bedrijfsresultaat van € 3,4 miljoen naar
- € 1,3 miljoen, bij een omzetdaling van 10,2%, waarvan –3,0% autonoom. De oorzaak
hiervan ligt vooral bij Ten Cate Enbi, dat is geconfronteerd met een vraaguitval naar
papiertransportrollers voor kantoormachines. Ondanks het feit dat hierop is geanticipeerd,
kon nog geen volledige compensatie worden gevonden met de afzet van hoogwaardige
image-transferrollers, een activiteit die in 2000 werd versterkt.
Tevens treden hier efficiencyverliezen op door onderbezetting als gevolg van het
voortgaande proces van verplaatsing van de productie naar Hongarije en Mexico. Drie van
de tien Ten Cate Enbi-vestigingen, te weten in de VS, UK en Zwitserland, worden gesloten.
De kosten hiervan zullen ten laste komen van het tweede halfjaar, waarbij de verwachting
bestaat dat deze kunnen worden gecompenseerd door de verkoop van niet-strategische
bezittingen.
Met de getroffen maatregelen zal het kostenniveau op een zodanig niveau uitkomen, dat
hierdoor de concurrentiepositie zal zijn versterkt. Na afronding van de huidige overgangsfase vormt dit de basis voor het verwachte herstel van de markt in het volgend jaar.
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De turnaround bij Ten Cate Plasticum verloopt succesvol. Het bedrijf concentreert zich op
specialistische verpakkingen en afsluitingen voor grote internationale klanten op het gebied
van voornamelijk personal care, voeding en de farmaceutische industrie. Twee verlieslatende
activiteiten zijn afgestoten.
De omzet van Mega Valves International (voorheen Bosta, een voorraadhoudende
groothandel in onder meer beregeningsystemen) ligt op een bevredigend niveau, ondanks
een minder goede marktsituatie in de agrarische sector gedurende de eerste zes maanden. In
Frankrijk wordt de distributie geconcentreerd in een nieuwe centrale vestiging, waardoor
deze markt efficiënter kan worden bediend.
De 50% deelneming Synbra Group (beschermende verpakking, isolatiematerialen) toonde
goede resultaten en acquireerde recentelijk Protection Packaging Ltd. in Engeland, waardoor
de strategische marktpositie verder is versterkt.
Verwachting
De ondertoon binnen de sector Technisch Textiel is over het algemeen positief. Na een
terugval, die in de tweede helft van 2000 is ingezet, wordt op onderdelen een herstel gezien.
De marktontwikkelingen op het gebied van kunstgras, waar de voetbalmarkt naar
verwachting binnen niet al te lange termijn zal gaan doorbreken, worden internationaal zeer
positief ingeschat.
De wereldwijde recessie in de IT- en telecomsector heeft ook bij Ten Cate Enbi tot de nodige
bijstellingen geleid teneinde de toekomstige winstgevendheid te herstellen.
Met het oog op de hiervoor genoemde onzekerheden kunnen nog geen uitspraken worden
gedaan over de ontwikkeling van het concernresultaat over het gehele boekjaar.
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