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Conform verwachting verlies € 5,7 mln. in 2001 na buitengewone lasten

Koninklijke Ten Cate verwacht fors winstherstel in 2002
Koninklijke Ten Cate heeft in 2001 een netto winst voor buitengewone lasten behaald
van € 6,3 mln. bij een gelijkblijvende omzet van € 620 mln. Na aftrek van per saldo
(netto) € 12 mln. buitengewone lasten resteerde een verlies van € 5,7 mln. (2000: € 24,2
mln. winst). Het resultaat per aandeel bedraagt - € 1,22. Voor 2002 wordt een forse
verbetering van de operationele winst verwacht. Voorgesteld wordt een dividend van
€ 0,50 per aandeel.
De belangrijkste oorzaak voor de winstdaling lag bij het verlies van Ten Cate Enbi, dat werd
geconfronteerd met wijzigende marktomstandigheden en forse daling van de vraag naar
transportrollers voor inkjetprinters. Deze ontwikkelingen, die samenvielen met een reeds
ingezette reorganisatie, leidden tot sterke onderbezetting van het productieapparaat.
Gedurende 2001 zijn drie productievestigingen gesloten en werden capaciteitsverminderingen doorgevoerd. De hiermee gemoeide buitengewone last bedraagt € 23 mln.
De verkoop van niet-strategische activa (onroerend goed) resulteerde in een boekwinst van
€ 11 mln.
Kostenontwikkelingen
De totale bedrijfslasten stegen met 1,4%. De gemiddelde prijzen van de meest gangbare
kunststof granulaten lagen 5 tot 10% onder de prijzen in het voorafgaande jaar.
Tegelijkertijd traden elders prijsstijgingen van grondstofkosten op door schaarste vanwege
sterke stijging van de vraag (supersterke vezels, waaronder aramiden en koolstofvezels).
Deze prijsstijgingen konden slechts vertraagd worden doorberekend. De totale
personeelskosten bleven per saldo vrijwel gelijk. De eigen personeelskosten stegen licht,
terwijl er een sterke reductie van inleenkrachten plaatsvond. De maatregelen ten aanzien
van kostenreducties werden door naijleffecten nog niet zichtbaar in de cijfers over 2001,
waardoor sprake is van een relatieve kostenstijging.
Technical Components
In de markt van met name inkjetprinters deden zich prijsdalingen voor, oplopend tot circa
50%. Deze hadden grote gevolgen voor toonaangevende marktpartijen, die afnemer zijn van
componenten bij Ten Cate Enbi. Ten Cate Enbi kreeg hierdoor te maken met aanzienlijke
volumedalingen. De laserprinter- en copiermarkt, waarin Ten Cate Enbi met technische
rollers een groeiend belang heeft, leed minder onder het negatieve marktsentiment.
De omzet in de sector Technical Components daalde met 12,8% (7% autonoom), met een
negatief bedrijfsresultaat van € 6,8 mln. Ten Cate Plasticum toonde een bemoedigend
resultaatsherstel.
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Technical Textiles
De sector Technical Textiles bleek over het algemeen beter bestand tegen de neergang van
het economische klimaat. Hier steeg de omzet met ruim 8% (4,4% autonoom). Het
bedrijfsresultaat daalde met 20% tot € 23 mln., met name door een gedaalde vraag in
markten voor recreatieve toepassingen van synthetische weefsels (trampolinedoek,
zwembadafdekking) en agroweefsels (grond- en schaduwdoek) bij Ten Cate Nicolon USA
in de tweede helft van het jaar. De gedaalde vraag naar bedrijfskleding en de gedaalde
orders voor derden (textieldrukkerijen) werden niet geheel gecompenseerd door de gestegen
vraag naar veiligheidsweefsels bij Ten Cate Protect. Verder was sprake van aanloopkosten
voor de kunstgrasvezelproductie bij het in het begin 2001 geacquireerde Polyloom (VS).
Vooruitzichten
Binnen de sector Technical Components zijn maatregelen in gang gezet die zijn gericht op
resultaatsherstel. Bij Ten Cate Enbi zullen de organisatorische aanpassingen leiden tot een
aanzienlijke verlaging van kosten. Hoewel een herstel van de markt nog niet wordt
voorzien, wordt in de loop van 2002 een uitgangspositie gecreëerd om een break-even
resultaat te kunnen behalen. Vergroting van de interne synergie leidt bij Ten Cate Plasticum
tot efficiencyvoordelen en naar verwachting tot voortzetting van het resultaatsherstel.
In de sector Technical Textiles zijn de marktvooruitzichten voor 2002 overwegend positief.
Koninklijke Ten Cate opereert in een aantal aantrekkelijke groeimarkten. De verbeterde
commerciële structuur binnen de Ten Cate Nicolon-groep, met een sterkere focus op
kerntoepassingen, levert een positieve bijdrage aan de verkoopkracht van de onderneming.
Synthetische weefsels winnen terrein in milieutoepassingen, weg- en waterbouw en de
bouwsector.
De groep Ten Cate Advanced Textiles biedt goede vooruitzichten voor verdere groei van de
markt voor veiligheidsweefsels (Ten Cate Protect), composietmaterialen voor de
luchtvaartindustrie en antiballistische materialen (Ten Cate Advanced Composites-groep).
De vooruitzichten voor de (gras)vezelbedrijven - Ten Cate Thiolon, Ten Cate Polyloom en
Ten Cate Nymplex - zijn uitstekend. Het gebruik van kunstgras in de voetbalsport betekent
een belangrijke impuls voor deze markt.
Samenvattend wordt voor 2002 een winstgevende groei van de omzet in de belangrijkste
strategische marktgroepen verwacht. Hoewel voor het gehele concern een forse verbetering
van de operationele winst wordt verwacht, kan ten aanzien van het winstniveau in dit
stadium nog geen uitspraak worden gedaan.
Almelo, 28 februari 2002
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