Persbericht

investor relations

Netto winst Koninklijke Ten Cate € 31,1 miljoen
De netto winst voor buitengewone baten over 2002 bedroeg € 18,8 miljoen (2001:
€ 6,3 miljoen) en komt daarmee uit boven de verwachting. De netto winst
inclusief de buitengewone bate als gevolg van de desinvestering van TC Miradri
(€ 12,3 miljoen) komt uit op € 31,1 miljoen (2001: - € 5,7 miljoen na buitengewone
lasten). Voorgesteld wordt een dividend uit te keren van € 1,60 per gewoon
aandeel, naar keuze in contanten of in aandelen.
De sterke winstgroei van Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische
componenten) is in belangrijke mate het gevolg van een succesvolle ombuiging van de
verliezen bij Ten Cate Enbi en de toename van de winst bij Technisch Textiel.
De omzet over het gehele jaar 2002 is met 3% afgenomen tot € 602,1 miljoen door
afbouw van verlieslatende omzet in de sector Technische Componenten, de genoemde
desinvestering en valutaeffecten (US$).
De winst per aandeel voor buitengewoon resultaat steeg in 2002 van € 1,33 tot € 3,95.
De winst per aandeel inclusief buitengewone baten bedraagt € 6,52 (2001: - € 1,22).
Het dividendvoorstel is gebaseerd op 40% van de winst per aandeel voor
buitengewone baten.
De netto winst van Koninklijke Ten Cate in het vierde kwartaal van 2002 bedroeg
€ 1,5 miljoen en is daarmee € 3,0 miljoen hoger dan het verlieslatende vierde kwartaal
van 2001.
Technisch Textiel
De sector Technisch Textiel realiseerde bij een lichte omzetdaling tot € 398,9 miljoen
(2001: € 405,3 miljoen), een toename van het bedrijfsresultaat met 10% tot € 25,4
miljoen (2001: € 23,1 miljoen). De omzetdaling kwam vooral voor rekening van de
Amerikaanse activiteiten en de verkoop van TC Miradri. Deze verkoop past in het
streven tot verdere concentratie op technisch textiel.
Binnen deze sector bevinden zich interessante groeimarkten, zoals kunstgras,
antiballistiek en veiligheidsweefsels voor beroepskleding. Met uitzondering van
geotextiel en agrotextiel in de VS beantwoordde de vraag aan de verwachtingen.
Ten Cate Advanced Textiles liet een groei van het bedrijfsresultaat zien. Deze
verbetering deed zich op een breed front voor.
Ten Cate Protect is succesvol als leverancier van veiligheidsweefsels en boekte hierin
een omzetstijging. De groei van kogelwerende materialen (Ten Cate Advanced
Composites-groep) blijft aanzienlijk. De tweede kernmarkt van deze marktgroep,
aerospace, liet een stabilisering van de vraag zien.
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Binnen de marktgroep Interlinings/Labels was er op het gebied van interlinings voor
grote internationale kledingmerken sprake van een topjaar.
Binnen Ten Cate Industrial Fabrics voelde Ten Cate Nicolon USA de economische
recessie in de VS. De marktsituatie in de VS drukte de marges door toenemende
concurrentie. In de overige markten was sprake van een stabiel patroon van de afzet.
Ten Cate Grass Fibres (kunstgras) ziet een toenemende vraag vanuit de voetbalsport.
Deze toename zal zich versterkt doorzetten door de voortgaande acceptatie van
kunstgras. Ook in American football was er een belangrijke doorbraak.
Kunstgrasgarens en gerelateerde producten (backing) maakten in 2002 ruim 20% uit
van de totale omzet van de sector Technisch Textiel.
Technische Componenten
Bij een gecontroleerde daling van de omzet tot een niveau van € 202,5 miljoen
verbeterde het bedrijfsresultaat met € 10,3 miljoen tot € 3,5 miljoen. Het beleid, dat is
gericht op herstel van het marktvertrouwen, kostenbeheersing en de positionering in
hoogwaardige niches, is succesvol.
Ten Cate Enbi (rollers voor printers en copiers) liet een opmerkelijk herstel zien. Ten
Cate Plasticum (kunststof verpakkingen voor huishoudelijke artikelen, cosmetica en
voedingsmiddelen) zette, mede door aanzienlijk gedaalde kosten, het herstel van de
winstgevendheid voort.
Ondanks minder gunstige economische omstandigheden behaalden de Mega Valves
International-bedrijven (technische groothandel), met uitzondering van Taxy
(Frankrijk) en EQO (Italië), een bevredigend resultaat.
Deelnemingen
Het resultaat uit deelnemingen nam met € 1,9 miljoen toe tot € 5,4 miljoen (2001:
€ 3,5 mln.) De Synbra Group (50%) leverde een goede bijdrage.
Incidentele posten
De post belastingen is beïnvloed door een tweetal incidentele belastingbaten van in
totaal € 4,8 miljoen, uit hoofde van vrijval van de belastingvoorziening samenhangend
met Ten Cate Enbi Singapore en activering van compensabele verliezen.
Voor arbeidsongeschiktheidskosten van in Nederland werkzame werknemers (WAO)
werd een voorziening getroffen van € 2,2 miljoen. De kosten die samenhingen met de
herfinanciering, ter grootte van € 2,8 miljoen, werden direct ten laste van het resultaat
gebracht. Per saldo hebben deze incidentele effecten derhalve een redelijk neutraal
resultaateffect.
Overige financiële informatie
Binnen de Holding en Services was sprake van kostenstijging, die te maken heeft met
een toename van juridische kosten, advies- en auditkosten.
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De kasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten bedraagt + € 51,7 miljoen
(2001 - € 8,3 miljoen). Deze verbetering is vooral het gevolg van het sterk verbeterde
resultaat, een terughoudend investeringsbeleid en de desinvestering van TC Miradri.
De schuldpositie werd met € 61,5 miljoen afgebouwd. Voorts werd een syndicated
credit facility afgesloten van € 130 miljoen, waarmee korte financieringen konden
worden omgezet in middellang krediet.
De financiële positie van Ten Cate is in de loop van 2002 sterk verbeterd. De
solvabiliteit steeg van 31,7% tot 42,2% en ligt hiermee ruim boven de doelstelling.
Vooruitzichten
Ten Cate beschikt over sterke posities in een aantal speerpunten, zoals kunstgras en
antiballistiek, waarin een verdere groei van de resultaten wordt verwacht. In 2003 zal
het beleid, gericht op kostenreductie en product- en marktontwikkeling, onverminderd
worden voortgezet. Ten aanzien van de positionering van de bedrijven binnen de
sector Technische Componenten is belangrijke voortgang geboekt. De basis van het
concern is aanzienlijk versterkt.
Op grond van de huidige onzekere politieke en macro-economische omstandigheden
wordt geen winstvoorspelling voor 2003 afgegeven.
Almelo, 26 februari 2003
Bijlagen : Cijfers vierde kwartaal 2002
Jaarcijfers 2002
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