Notulen

1.

van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
Koninklijke Ten Cate nv, gehouden op donderdag 24 maart 2005 om
14.00 uur in het Muziekcentrum te Enschede

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom op deze
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv.
Alvorens verder te gaan deelt de voorzitter de volgende formaliteiten mede:
Volgens artikel 31 lid 1 van de statuten van Koninklijke Ten Cate N.V. worden
algemene vergaderingen van aandeelhouders geleid door de voorzitter van de
raad van commissarissen.
De voorzitter constateert dat de vergadering door de raad van commissarissen en
de raad van bestuur bijeengeroepen is door aankondiging op woensdag 9 maart
2005 in
Het Financieele Dagblad;
De Twentsche Courant Tubantia; en in
De Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V.,
derhalve op de vijftiende dag vóór die van de vergadering en overigens conform
de statutaire vereisten.
Bij de oproeping zijn de te behandelen onderwerpen vermeld. Tevens is vermeld
dat de volledige agenda met toelichting, de jaarstukken en de integrale tekst van
de voorgestelde statutenwijziging op de voorgeschreven wijze ter inzage zijn
gelegd en kosteloos verkrijgbaar zijn gesteld. Genoemde stukken hebben vanaf
de dag van oproeping op het adres van de vennootschap ter inzage gelegen en
zullen aldaar tot na afloop van deze vergadering ter inzage liggen.
De voorzitter constateert dat de oproeping overeenkomstig de wettelijke en
statutaire vereisten heeft plaatsgevonden. In deze vergadering kunnen mitsdien
rechtsgeldig besluiten worden genomen over alle aangekondigde onderwerpen en
constateert verder dat noch door de raad van bestuur noch door de raad van
commissarissen een verzoek is ontvangen van aandeelhouders om onderwerpen
op de agenda te plaatsen anders dan die welke op de agenda staan.
Door de vennootschap zijn 5.118.015 gewone aandelen van nominaal EUR 10
geplaatst.

CH/im/avva 2005

1

Aanwezig zijn als aandeelhouders dan wel als vertegenwoordigers van
aandeelhouders 50 personen, waarbij alle aanwezige en vertegenwoordigde
stemgerechtigden tezamen recht hebben tot het uitbrengen van 1.958.487
stemmen, tezamen vertegenwoordigend circa 38 % van het totale geplaatste
aandelenkapitaal.
Bij ieder van de agendapunten wordt u in de gelegenheid gesteld om vragen te
stellen dan wel opmerkingen te maken. Ter wille van het ordelijk verloop van de
vergadering verzoek ik u uw vragen en uw opmerkingen steeds te beperken tot
het onderhavige onderwerp en andere onderwerpen te bewaren voor het laatste
agendapunt, de rondvraag.
Van deze vergadering zullen notulen worden opgesteld. De heer Hattink heeft
zich bereid verklaard de notulen mede te ondertekenen.
De voorzitter staat vervolgens stil bij het overlijden van de heer O. Vogelenzang,
voormalig lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer
Vogelenzang heeft gedurende een periode van 29 jaren de onderneming met zijn
kennis en ervaring ter zijde gestaan.
Vervolgens deelt de voorzitter mede, dat de heer van Gestel, lid van de Raad van
Commissarissen, wegens ziekte deze vergadering niet kan bijwonen.

2.

Mededelingen en toelichting op Corporate Governance Beleid
De voorzitter deelt mede, dat zoals aanbevolen door de Corporate Governance
Code, ofwel de Code Tabaksblat, dit onderwerp geagendeerd is, ten einde het
corporate governance beleid van Koninklijke Ten Cate N.V. met de
aandeelhouders te bespreken. De vennootschap volgt bijna alle aanbevelingen
uit de Code Tabaksblat op. In het jaarverslag staat vermeld op welke punten
afgeweken wordt van de principes en best practice bepalingen van de Code
Tabaksblat en worden de redenen daarvoor gegeven. De voorzitter verwijst naar
de bladzijden 73 tot en met 78 van het jaarverslag. Bij het vermelden van de
afwijkingen is er van uit gegaan dat het structuurregime, zij het gemitigeerd,
wordt gehandhaafd op het niveau van Koninklijke Ten Cate N.V. Hierop zal
onder agendapunt 7.a nader worden ingegaan. In het jaarverslag wordt voorts
nadrukkelijk aangegeven met welke risico’s de onderneming wordt
geconfronteerd en hoe daarmee wordt omgegaan.
Zoals door de Code Tabaksblat aanbevolen zijn er reglementen opgesteld en
bestaande reglementen aangepast. De reglementen voorzien in spelregels voor
het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.
Andere reglementen geven nadere regels omtrent de taken van de diverse
commissies van de Raad van Commissarissen. In het effectenreglement is
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vastgelegd hoe de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van
Commissarissen om dienen te gaan met effectentransacties.
Het jaarverslag alsmede de door de vennootschap opgestelde reglementen zijn
op de website van de vennootschap geplaatst.
De voorzitter stelt vervolgens de aanwezigen in de gelegenheid te reageren op
de wijze waarop het corporate governance beleid is vormgegeven en met u is
gecommuniceerd.
De heer G. Kroon, van de Vereniging van Effectenbezitters, merkt op, dat in het
jaarverslag en op de website uitvoerig aandacht is besteed aan Corporate
Governance en stelt de volgende vragen:
1. Volgt de onderneming de aanbeveling van de Code Corporate Governance
ter zake van de benoeming van leden van de raad van bestuur voor een
periode van vier jaren, alsmede hetgeen wordt aanbevolen ter zake van de
ontslagvergoeding?
2. Welke zijn de prestatiecriteria die worden gehanteerd bij de variabele
beloning van de Raad van bestuur? Die wilt u niet bekendmaken, zoals
wordt vermeld in het jaarverslag.
3. Kunt u mededelen of u de aanbeveling ter zake van de zittingsduur van een
maximale periode van 3 x 4 jaren voor leden van de Raad van
Commissarissen onderschrijft?
4. Volgt u de aanbeveling dat in het geval er financierings preferente aandelen
worden uitgegeven het stemrecht wordt verleend in overeenstemming met de
kapitaal inbreng?
5. Waarom volgt u de aanbeveling niet ter zake van de registratiedatum? Is een
prachtig instrument om aandeelhouders op een gemakkelijke wijze te laten
participeren in een aandeelhoudersvergadering.
ad. 1. De voorzitter antwoordt dat het jaarverslag hierover duidelijk is. Deze
aanbeveling wordt opgevolgd, met dien verstande dat bestaande
overeenkomsten met leden van de Raad van Bestuur zullen worden
geëerbiedigd en dat voor toekomstige bestuurders de aanbeveling van de
Code Corporate Governance zal worden nageleefd, zowel met betrekking
tot de duur van de benoeming, als hetgeen wordt aanbevolen terzake van
de ontslagvergoeding.
ad. 2. De voorzitter antwoordt, dat de onderneming een betrekkelijk
eenvoudige prestatie beloningsstructuur kent, gekoppeld aan het jaarlijks
vastgestelde budget. Na afloop van het jaar wordt beoordeeld of aan de
in het budget vastgesteld prestaties is voldaan en op basis daarvan wordt
de korte termijn variabele beloning vastgesteld. Als het gaat om lange
termijn variabele beloning, optierechten, dan wordt voor het al of niet
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onvoorwaardelijk worden van deze rechten het criterium gehanteerd, dat
de winst per aandeel per jaar voor een periode van drie jaren moet
stijgen met een percentage dat gelijk is aan de inflatie plus 3%. Eerst dan
kunnen de verleende optierechten worden uitgeoefend. De voorzitter zegt
toe om in het eerstvolgende jaarverslag meer uitgebreid te zullen ingaan
op de variabele beloningsstructuur en de daarbij te hanteren
prestatiecriteria.
ad. 3. De voorzitter antwoordt, dat de onderneming deze aanbeveling opvolgt,
hetgeen overigens vermeld staat in de profielschets van de Raad van
Commissarissen.
ad. 4. De voorzitter antwoordt, dat uitgifte van financieringsprefs als
financieringsinstrument afnemend is. In het voorliggend jaarverslag is
hierover niets vermeld. In het volgende jaarverslag zal over de
aanbeveling van de Code Corporate Goverance ter zake meer
duidelijkheid worden verschaft.
ad. 5. De voorzitter merkt op, dat er vooralsnog door de onderneming, geen
registratiedatum wordt gehanteerd. Voor small caps, zoals Ten Cate,
vinden wij dit op dit moment minder relevant. Als geconstateerd wordt,
dat bij aandeelhouders er een overwegende voorkeur is om tot deze
registratieprocedure over te gaan, dan zal Ten Cate hierin meegaan.
Vervolgens merkt de heer J.M. van Beek, namens Orange Fund nv en Orange
Deelnemingen Fund nv, op verheugd te zijn, dat Ten Cate op zovele punten de
aanbevelingen van de Code Corporate Governance opvolgt. De heer Van Beek
vraagt vervolgens:
Aangegeven wordt, dat het interne risico beheersingssysteem een acceptabel
niveau heeft en dat er ter zake mogelijke verbeteringen zullen worden
doorgevoerd. Kunt u in deze wat concreter aanduiden, hetgeen bedoeld wordt
met acceptabel niveau en de beoogde verbeteringen?
De voorzitter antwoordt, dat er van een acceptabel niveau in de geest van de
Code Corporate Governance kan worden gesproken, als alle activiteiten zijn
doorgelicht op alle soorten van risico’s. Het gaat immers om een onderneming
met vele activiteiten en diverse producten opererend in vele landen. De
onderneming is al jaren doende met alle mogelijke vormen van risicobeheersing.
Er worden telkenmale operationele- en financiële audits uitgevoerd, die in de
audit commissie worden besproken. Er zijn echter nog een aantal aspecten, die
de aandacht verdienen, zoals verbetering van het risico inzicht op
werkmaatschappij niveau en het structureel tijdig melden van zaken in de
risicosfeer. Daar wordt thans aandacht aan besteed, zodanig, dat in de volgende
jaren er minder terughoudende uitspraken kunnen worden gedaan over de
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beheersing van risico’s.
De heer C.S.M. Molenaar, Hidden Value Fund bv, merkt op, dat hantering van
het begrip winst per aandeel, zoals wordt gebruikt als criterium voor de lange
termijn variabele beloning, nogal aan veranderingen onderhevig is, waarbij
gedacht kan worden aan de wijze hoe men omgaat met buitengewone lasten en
de invoering van IFRS. Ik neem aan, dat met deze veranderingen rekening wordt
gehouden?
De voorzitter antwoordt, dat voornoemde aspecten de aandacht hebben en het
om die reden is, dat de criteria die gelden voor (lange termijn) variabele
beloning in 2005 opnieuw zullen worden getoetst aan onder meer de geschetste
wijzigingen.
De voorzitter constateert, nu er geen vragen of opmerkingen meer zijn, dat het
Corporate Governance beleid van de onderneming afdoende is besproken en dat
volgend jaar in het remuneratierapport meer duidelijk zal worden weergegeven
op basis van welke criteria de variabele beloning van de leden van de raad van
bestuur wordt vastgesteld.
3. Bespreking jaarverslag 2004
De voorzitter geeft het woord aan de heer De Vries, voorzitter van de Raad van
Bestuur, voor een toelichting op de gang van zaken, vooruitzichten en strategie.
De heer de Vries geeft aan de hand van sheets de volgende toelichting:
“ De afgelopen jaren bent u van mij gewend geweest een zeer uitgebreide
toelichting te krijgen op het verslagjaar. Dit jaar zou ik het anders willen doen en
een korte, wat formelere toelichting willen geven, waardoor u meer de
gelegenheid krijgt om vragen te kunnen stellen.
Steeds meer beginnen wij met te zeggen dat Ten Cate zich profileert met
“Advanced Materials” in plaats van textiel. Dit klinkt niet alleen beter, maar het
geeft ook ons werkveld beter weer. Producten, materialen, met een hoog
onderscheidend vermogen, functioneel en toegespitst op de eisen van de
specifieke nichemarkten waarin wij opereren.
Ons profiel wordt mede bepaald door het innovatieve karakter van onze
organisatie. Wij blijven de markt verbazen met de diverse toepassingen van onze
kerncompetenties: textieltechnologie en beheersing van chemische processen. Dat
was ook het thema van ons lustrumjaar 300-jaar Ten Cate “Just Imagine”.
Denk u eens in, in welke producten of systemen Ten Cate materialen
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tegenwoordig voorkomen: Marslanders, vliegtuigen, dijken, snelwegen en zelfs in
uw achtertuin of op uw wastafel.
Het zijn de strategische thema’s die coherentie aanbrengen in de uiteenlopende
applicaties. De buitenwereld denkt wel eens dat Ten Cate te divers is en dat
product/marktcombinaties geen verwantschap hebben. De technologische basis
vormt echter de bindende factor tezamen met de strategische thema’s, waarbij
veiligheid en bescherming de meest prominente is.
Onze marktstrategie wordt voorts gekenmerkt door end user marketing. Dit
komt voort uit onze doelstelling een bepalende speler in de waardeketen te
willen zijn. Hiervoor is controle nodig, kritische massa en market-pull. Wij
realiseren ons dat dit andere eisen stelt aan onze positionering, onze
ondernemingscultuur, onze organisatiestructuren en niet in de laatste plaats de
marketing- en verkoopdiscipline. Dit is echter een proces van geleidelijkheid.
De samenhang in de strategische doelstellingen wordt gevonden in de
modelmatige weergave van value chain management. Ten Cate wil een
bepalende schakel zijn in de bedrijfskolom. Daarbij zijn end-user marketing en
productdifferentiatie de commerciële stuurmiddelen, technologische innovatie
en kostenbeheersing de interne sturingsmiddelen. Onze werkmaatschappijen
worden bij voortduring gemeten op hun performance op het gebied van
differentiatie en efficiency (kosten).
In 2004 is een omvangrijk project gestart dat ondersteunend dient te zijn voor
end user marketing. Voorts wordt binnen de organisatie creativiteit gestimuleerd
om technologische doorbraken te realiseren.
De organisatie is met betrekking tot de financiële rapportage opgedeeld in drie
sectoren. De twee strategische kerngebieden zijn momenteel van gelijke grootte,
mede op basis van de acquisitie van Southern Mills, die ons een leidende positie
in Amerika op het gebied van veiligheidsweefsels heeft verschaft. Technische
Componenten neemt om de u reeds bekende reden een steeds kleiner aandeel in.
In het kort heeft het jaar 2004 ons het volgende gebracht:
• Na een wat aarzelende start op het gebied van de Europese kunstgrasmarkt
heeft de omzet zich sterk ontwikkeld in een relatief matig economisch
klimaat en bij een sterk dalende dollar. Een sterk vierde kwartaal rondde het
boekjaar af, waardoor wij qua omzet en winst op een goed jaar kunnen
terugkijken.
• Ook op het niveau van het bedrijfsresultaat konden wij een goede
vooruitgang laten zien.
• Wat opvalt is dat de groei zich in Amerika sterk ontwikkelde, ondanks de
lagere dollar. Ten Cate is hier uitstekend gepositioneerd.
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De sterke koersstijging van het aandeel Ten Cate zal u ongetwijfeld opgevallen
zijn.
Niet alleen hebben wij een actief IR-beleid gevoerd maar wij vonden ook
ondersteuning in de toegenomen belangstelling van de markt voor mid- en
small-caps. De ontwikkelingen binnen Ten Cate trokken eveneens de aandacht.
Er was sprake van aantal belangrijke “events” die door de markt als Value
Drivers werden aangemerkt:
• Om te beginnen kondigden wij in oktober 2004 Ten Cate I-Tex aan een
nieuwe digitale veredelingstechnologie, die door Ten Cate is gepatenteerd.
Wij staan nog maar aan het begin hiervan, maar hebben het project
aangemeld onder het Europese subsidieprogramma, waarvoor Ten Cate een
Europees consortium heeft gevormd.
• Dan de goedkeuring voor het gebruik van kunstgras op topniveau. Wij zien
nu in de ons omringende landen in Zuid-Europa en Scandinavië de eerste
ontwikkelingen beginnen. In Midden-Europa is men nog aarzelend, gras
groeit daar immers meestal goed. Wij zijn ervan overtuigd, dat kunstgras
definitief wordt geaccepteerd binnen het moderne en technische voetbal. De
KNVB accepteert al geen afgelastingen meer als gevolg van het weer.
Alleen daarom al is kunstgras een goed alternatief. Belangrijk is te
constateren dat Ten Cate wereldwijd over een prima marktpositie beschikt,
hoewel wij niet de ogen voor andere aanbieders sluiten en waakzaam
blijven.
• Wij leven in een risico-samenleving. Dat betekent dat veiligheid en
bescherming steeds belangrijker wordt. Niet alleen in het oog springende
legertoepassingen, zoals de Amerikaanse Hummers, ook op de werkplek, op
het sportveld en bij u thuis.
Dit vereist veilige kwalitatief hoogwaardige functionele materialen;
producten en markten waarin Ten Cate zich thuisvoelt.
• De ontwikkeling in de luchtvaartindustrie, die gekenmerkt wordt door
goedkoper bouwen en goedkoper vliegen zijn gunstig voor het Ten Cate
Cetex-materiaal. Wij zagen in 2004 een toenemende afzet van het Cetexmateriaal en voorzien dan ook in de toekomst een verdere stijging van de
afzet in dit composietmateriaal. En zeker nu Ten Cate Cetex is
gekwalificeerd voor de nieuwe toestellen van Airbus (A350-380) en Boeing
(787).
De eerste twee ontwikkelingen bieden perspectief voor de langere termijn. De
laatste twee hebben in 2004 een belangrijk positief effect gehad op de omzet en
de resultaten.
Iets gedetailleerder kijkend naar de resultaten valt de autonome EBIT groei van
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15% op. Met name het vierde kwartaal, dat ruim € 3 miljoen hoger eindigde,
droeg aan deze verbetering bij. De verbetering deed zich in alle sectoren voor.
De dollar had een negatief effect op omzet en resultaat, waarbij Ten Cate een
actief hedgebeleid voerde. Overigens is nu ook een aanmerkelijk bedrag aan
nettowinstbijdrage van Amerikaanse werkmaatschappijen afgedekt voor een
dalende dollar onder het niveau van €/$ 1,35. Ik verwijs hiervoor naar onze
risicoparagraaf in het jaarverslag.
De belastingdruk lag op een ietwat hoog niveau en zal de komende jaren weer
wat gaan dalen. Wij denken daarbij onder het niveau van 30%.
De nettowinst kwam boven de eerder uitgesproken verwachting uit, mede door
de zeer goede resultaten in het vierde kwartaal. Vooral de Amerikaanse
bedrijven performden sterk. Southern Mills liet hierbij een goede winstbijdrage
zien.
Het vertrouwen in de gang van zaken komt mede tot uitdrukking in het
dividendvoorstel van € 2 per aandeel.
Ten Cate is wereldwijd actief. Azië neemt een groeiend belang in. Wij zien Azië
eerder als kans dan als bedreiging. Azië is logistiek interessant, als sourcing
gebied en als markt. De Aziatische markt is nu 10% van onze omzet. In absolute
termen is hier dus ook groei gerealiseerd. Amerika groeide als markt sterk, ook
in relatief opzicht.
Het bedrijfsresultaat groeide vooral door het voortgaande herstel van de sector
Technische Componenten en door de sector Industrial Fabrics & Grass. Vermeld
dient te worden dat Southern Mills op jaarbasis verhoudingsgewijs nog geen
wezenlijke bijdrage heeft geleverd, gezien enkele boekhoudkundige
aanpassingen van de waardering na overname (fair value methode). Hierdoor
daalde de Ebitmarge van de sector Advanced Textiles & Composites tot even
onder de 5%.
Kijkend naar de nettowinstontwikkeling per kwartaal, zien wij in het 4e kwartaal
een winstbijdrage van € 2,9 miljoen. Hetgeen 7 ton beter was dan 2003. De
totale netto winst kwam daarmee uit op € 23 miljoen, ofwel 14% hoger dan
2003.
De cijfers dieper analyserend is door analisten gewezen op de verborgen
performance van Ten Cate. Hierbij is niet alleen gekeken naar de gedaalde dollar
en stijgende grondstofprijzen, maar ook naar de uitgevoerde reorganisatiekosten
bij Taxy (ruim € 3 miljoen), het verlies aan bijdrage bij Permess (transformatie
tot handelsactiviteit), de toename van de voorzieningen op de balans en de extra
holdingkosten (lustrumviering en vendor due diligence kosten, kosten corporate
governance en juridische kosten ivm statutenwijziging). Ik kan alleen maar
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beamen dat Ten Cate er strategisch en financieel goed voor staat. Daarom zou ik
graag met u kort willen stilstaan bij de diverse sectoren om aan te geven wat wij
hebben gerealiseerd en waar onze strategische uitdagingen liggen.
Advanced Textiles & Composites
De acquisitie van Southern Mills is een perfecte fit op het gebied van de
Product-, Markt- en Technologieposities. In 2005 wordt een aantal
synergieprojecten geïmplementeerd. De samenwerking ziet er veelbelovend uit.
In 2004 is de start gemaakt om van Permess vrijwel een handelsonderneming te
maken. De ontwikkeling van de dollar noopte ons tot deze maatregel. Permess is
commerciëel goed gepositioneerd, met een hoogwaardig pakket en een goede
merkbekendheid in de markt voor topfuse. Het proces van overheveling van
personeel, met de bijbehorende inwerktijden, is een geleidelijk traject.
Op het gebied van hoogwaardige veiligheidsweefsels - multi-risk weefsels zoals
TecaSafe - zien wij een groeiende belangstelling. Ten Cate is betrokken bij een
aantal grote projecten in binnen- en buitenland. De merknaam van Ten Cate en
de productlabels, krijgt binnen Europa en in Amerika een steeds grotere impact.
Ten Cate heeft de markt getoond zeer gecommitteerd te zijn in dit marktsegment
en is nu een van de grootste wereldspelers in deze markt geworden. Onze
uitdaging ligt in het bijzonder in het outdoorsegment, waar de rendementen
verder verbeterd dienen te worden.
Op het gebied van antiballistiek zijn wij succesvol gestart in de VS. Ook buiten
het traditionele Europese marktgebied voor anti-ballistiek ontving Ten Cate
belangrijke orders die ook de komende tijd voor ons van belang zijn. Daarnaast
is Ten Cate zowel in Europa als de VS sterk vertegenwoordigd als
composietenleverancier voor de luchtvaartsector. Deze activiteiten krijgen onze
bijzondere aandacht en Ten Cate wil hier sterk groeien, mede door acquisities.

Industrial Fabrics & Grass
De Amerikaanse markt voor industriële weefsels is feitelijk een volwassen en
stabiele markt, die mede wordt bepaald door overheidsbestedingen (met name
infrastructuur). Door het commitment van Ten Cate in deze markt zijn nieuwe
niches ontwikkeld en wist Ten Cate producten van andere aanbieders over te
nemen (niche picking-strategie), om het pakket te completeren.
De groei van de kunstgrasafzet in Europa valt enigszins tegen. De ontwikkeling
van deze markt heeft onze aandacht, in het bijzonder de opkomst van nieuwe
aanbieders van grasvezels, alsmede onze zichtbaarheid in de keten en de
mogelijkheden van end user marketing.
Ten Cate probeert meer structuur aan te brengen in de markt, waarbij de
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aandacht voor kwaliteit en de performance van het totale systeem voorop staat.
Ten Cate wil niet alleen garant staan voor een kwalitatief hoogwaardig veld,
maar ook een subbase leveren waarbij veiligheid van spelers voorop staat. Dat
kan alleen op basis van een totaalaanpak van het gehele systeem, waardoor
systeemoptimalisatie wordt bereikt. In de VS is hiervoor de Synthetic Turf
Council opgericht, waarvan belangrijke spelers uit de bedrijfskolom lid zijn
geworden. Hoewel Ten Cate momenteel zeer goede resultaten boekt in de markt
voor kunstgras is deze ontwikkeling vooral van belang voor onze positie op
langere termijn. De marktstructuur alsmede de positie van ten Cate hierin vormt
een van de belangrijkste toekomstige uitdagingen.

Technical Components
De fix it – exit strategie ligt op schema. De bedrijven laten een voortgaande
verbetering zien. Niet alleen cijfermatig. Ook strategisch zijn er de nodige
bewegingen geweest. Bij Ten Cate Enbi vormen de technische rollers een steeds
belangrijker aandeel en is de onderneming gestart in de aftermarket met eigen
ontwikkelde technologie. Ten Cate Plasticum heeft nieuwe verpakkingen
ontwikkeld in samenwerking met opdrachtgevers (co-design).
De Mega-groep is geheel opgeschoond en is in principe rijp voor desinvestering.
Hier ligt de uitdaging om het exit proces geleidelijk te realiseren.

Tot slot de vooruitzichten
Hoewel Ten Cate in een aantal zeer interessante groeimarkten opereert,
waaronder anti-ballistiek en kunstgras zijn dit markten met een geheel eigen
dynamiek.
De groeipotentie in Anti-balistiek wordt getemperd door capaciteitsgebrek in de
keten, maar de groei zal ook in 2005 fors zijn. Modernisering van de
legeruitrusting vraagt om lichtere en hoogwaardige beschermende materialen,
waarin Ten Cate zich specialiseert.
Kunstgras in (top) voetbal komt; dat staat voor ons vast. Belangrijker is echter of
en op welke wijze de markt kwaliteitseisen formuleert en bereid is hierna te
handelen en hoe de keten zich organiseert. In de VS lijkt men zich sterker te
interesseren voor duurzaamheid en veiligheid dan in Europa., waar de prijs een
vooraanstaande positie inneemt in het beslissingstraject.
In het algemeen voorzien wij goede marktvooruitzichten in Azië op een breed
gebied. En voorzien daar voortzetting van de groei.
Ten Cate zal in 2005 meer investeren in de toekomstige groei, waarbij de
digitale procestechnologie en uitbreiding van de capaciteit voor
composietmaterialen een belangrijk aandeel vormen van het
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investeringsprogramma dat ongeveer op het dubbele zal liggen van het
afschrijvingsniveau.
Over de winstvoorspelling kan ik kort zijn. Die is nog niet afgegeven, mede
omdat dergelijke uitspraken in een vroegtijdig stadium inmiddels ongebruikelijk
en ongewenst zijn.”
De voorzitter bedankt de heer De Vries voor zijn toelichting en geeft de
aanwezigen de gelegenheid tot het stellen van vragen.
De heer G. Kroon, namens de VEB, vraagt:
1. In Europa en de USA is de onderneming sterk vertegenwoordigd, ook al
heeft u in Italië en Frankrijk de Mega Valves activiteiten gestaakt. Ook in
Australië zijn er activiteiten. Ik neem aan, dat de onderneming alleen in die
landen wil zijn, waar goede mogelijkheden aanwezig zijn. Is dan Australië
wel interessant. Kortom op welke landen wordt de aandacht gericht?
2. Verwacht u de komende tijd nog autonome groei of kan de aandeelhouder
groei verwachten door het aankopen van veel bedrijven?
3. De rendementsdoelstelling van de onderneming is 15%. Thans wordt
gemiddeld bijna 11% gerealiseerd. Wanneer wordt de 15% doelstelling
gehaald?
De heer De Vries antwoordt:
ad. 1. De onderneming in Australië is een verkoopkantoor, dat met name
geotextiele materialen verkoopt voor de Amerikaanse bedrijven. Het is
een van de meest winstbijdragende verkoopkantoren binnen Ten Cate.
Ten Cate probeert geografisch bezien niet per land te fragmenteren. Er
wordt gedacht in global niches. Als er iets gebeurt in Amerika dan heeft
dit gevolgen voor Azië en Europa. Ten Cate voert een drie continenten
beleid en probeert haar portfolio zoveel mogelijk per continent te
organiseren. Daarom is Ten Cate thans ook bezig om in China op
dezelfde plaats waar Ten Cate Enbi is gevestigd, te bezien of daar ook
geotextiele producten en trampoline doek vervaardigd kunnen gaan
worden voor de Amerikaanse- en Europese markt. Het zogenaamde drie
continenten beleid past exact in onze buy and build strategie.
ad. 2. Ten Cate heeft de laatste jaren een aantal acquisities gedaan, die
succesvol zijn gebleken. Het gaat dan om Ares in Frankrijk en Bryte in
Amerika. Ares produceert antiballistische materialen voor zowel
personen- als voertuigenbescherming. Bryte levert composieten voor de
lucht- en ruimtevaart. Daarnaast is Ten Cate Thiolon USA geacquireerd
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(voorheen Polyloom), dat kunstgrasvezels produceert en recent is
Southern Mills in de USA overgenomen. Allemaal bedrijven, die binnen
onze strategie complementair zijn. Of het nu gaat om het product, de
markt of een technologische positie. Derhalve kan gesproken worden
over business logic. Terugkijkend hebben deze acquisities het
bestaansrecht van Ten Cate sterk verbeterd en biedt dit een goed groei
perspectief. Goede acquisities vinden is niet gemakkelijk. Desondanks
wordt er thans gewerkt aan een aantal mogelijkheden, waardoor de
product, markt en technologie combinaties worden versterkt en daar ligt
onze focus.
ad. 3. Er is nog een klein aantal werkmaatschappijen, die thans de
rendementsdoelstelling van 15% niet haalt en die derhalve het
gemiddelde drukt. Er wordt hard gewerkt om het gemiddelde rendement
van 15% te realiseren. Op welke termijn dit gehaald wordt daar kan geen
uitspraak over worden gedaan.
1. De heer W.F. Burgers complimenteert het bestuur met de performance van
de onderneming en stelt vervolgens de deelneming Synbra aan de orde. Er is
bij Synbra een aanzienlijk lager resultaat gerealiseerd door
grondstofprijsstijgingen. Nu de heer De Vries heeft aangegeven, dat het
investeringsniveau in 2004 het dubbele is van het afschrijvingsniveau, dan
wordt de positie van Synbra in dit verband toch wat lastiger, nu de
rendementen van Synbra sterk onder druk staan. Daarom thans de vraag wat
het investeringsaandeel van Ten Cate is in Synbra, want Synbra zal toch
moeten investeren om haar positie op peil te kunnen houden?
2. Onder marktrisico’s op pagina 22 van het jaarverslag lees ik in het kader van
productdifferentiatie en kostreductie dat in de sector textiel de productie en
logistiek mede vanuit Azië zal gaan plaatsvinden. Door een dergelijke
strategische herpositionering kunnen de resultaten binnen die sector onder
druk komen te staan. Kunnen we dit laatste verwachten in het jaar 2005 ?
3. Southern Mills heeft het afgelopen jaar in het teken gestaan van een
aanpassing van de voorraden ter voldoening aan de Ten Cate standaarden
en dat bij de overname van Southern Mills de omzet 100 mln. US dollar
bedroeg. Wat is er thans nog over van de 100 mln. US dollar omzet en
waar zal de autonome groei de eerstkomende jaren op uit komen?

De heer De Vries antwoordt:
ad. 1. Ten Cate is duidelijk in haar boodschap en wel dat er een buy and build
strategie wordt gevoerd met focus op hoogwaardige textiele materialen
en alles wat daartoe niet behoord gedesinvesteerd zal worden. Dit is ook
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met het management van Synbra gecommuniceerd. Onze geldmiddelen
gaan naar onze basis strategie en Synbra zal op eigen kracht voor de
investeringsmiddelen moeten zorgdragen. Dat is ook onze houding ten
opzichte van de mede aandeelhouder in Synbra.
ad. 2. Binnen deze sector gaan we de onderkant verlaten en schuift Ten Cate
steeds meer op naar de bovenkant van de textiele materialen in Europa.
Nu Ten Cate wel de markt in Europa wil behouden is het streven om de
100% katoenen en 50/50 polyester/katoenen producten te gaan
outsourcen in met name China. Met deze outsourcing zijn kosten
gemoeid en wellicht enig claim risico.
ad. 3. De heer Lock antwoordt: Naar schatting is er thans sprake van circa 10%
omzetdaling naar circa 90 mln. US dollars. Southern Mills heeft thans in
de USA een marktaandeel van circa 55%, hetgeen betekent dat binnen de
huidige markt groei moeilijk zal zijn. Er liggen echter andere
marktsegmenten nog open, waar Southern Mills geen of vrijwel geen
positie heeft, namelijk de proces industrie. Daar liggen de groei
mogelijkheden.
De heer A.J. Ten Cate stelt de volgende vragen:
1. Southern Mills droeg in 2004 in 8 maanden bij aan een omzetstijging van
10%. Door deze overname steeg het aandeel van de Amerikaanse
werkmaatschappijen in de concernomzet met 36% en de winstbijdrage was
nog groter, zoals te lezen op pagina 16 van het jaarverslag. Op diezelfde
pagina wordt gemeld, dat Southern Mills nog maar een beperkte
winstbijdrage heeft kunnen leveren vanwege enkele boekhoudkundige
aanpassingen en genomen herstructureringsmaatregelen. Hoe is dit te
rijmen?
2. De heer De Vries gaf in zijn toelichting aan, dat Permess meer een
handelsfirma gaat worden en in het jaarverslag lees ik, dat Permess Xishan
productie en verkoop doet. Betekent dit dat de productie van Permess naar
Azië verplaatst wordt?
De heer De Vries antwoordt:
ad. 1. De 36% bijdrage aan de concernomzet en de grotere winstbijdrage is
gerealiseerd door alle Amerikaanse werkmaatschappijen. De passage
over Southern Mills op deze pagina is in dit verband enigszins
verwarrend.
ad. 2. De productie wordt niet verplaatst naar Azië. Er is daar al productie. De
productie in Nederland wordt afgebouwd.
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Nu er geen verdere vragen zijn constateert de voorzitter, dat het jaarverslag
2004 besproken is.
4.

Jaarrekening 2004, reserverings- en dividendbeleid en winstbestemming
4.a

Vaststelling jaarrekening 2004

De voorzitter deelt ter inleiding mede, dat dit geagendeerde onderwerp betreft
het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2004 zoals staat vermeld op de
bladzijden 47 tot en met 72 van het jaarverslag 2004, bestaande uit een balans,
een winst- en verliesrekening, en een toelichting daarop. De jaarrekening is door
de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen gezamenlijk inhoudelijk
besproken en wordt door hen ondersteund. De jaarrekening is voorts door de
leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen ondertekend.
KPMG Accountants N.V., de accountant van de vennootschap, heeft een
goedkeurende verklaring afgegeven die op bladzijde 79 van het jaarverslag 2004
staat vermeld.
Anders dan in voorgaande boekjaren wordt de jaarrekening niet meer
vastgesteld door de Raad van Commissarissen en goedgekeurd door de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Op basis van de zogenaamde
Structuurwet welke per 1 oktober 2004 in werking is getreden is thans de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegd de jaarrekening vast te
stellen.
De voorzitter vraagt of iemand over de jaarrekening het woord wenst te voeren
of hierover vragen heeft. Van KPMG Accountants N.V., de accountant van de
vennootschap, is de heer W. van Hulsebeek aanwezig om zonodig eventuele
vragen te kunnen beantwoorden
De heer G. Kroon, namens de VEB, stelt de volgende vragen:
1. Ik constateer, dat er in 2004 een toename van 50% van de pensioenpremie
heeft plaatsgevonden. Wat is de reden hiervan en is in 2005 wederom een
stijging te verwachten en hoe zit het met de dekkingsgraad van het
pensioenfonds?
2. Welke invloed heeft de performance van het pensioenfonds ten gevolge van
IFRS op de balans en verlies- en winstrekening van de onderneming in
2004?
De voorzitter merkt in zijn algemeenheid op, dat de doorwerking van IFRS met
betrekking tot het pensioenfonds op de jaarrekening een voordeel oplevert, nu
internationaal gezien de verslaglegging ter zake conform is en daardoor meer
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vergelijkbaar. Als nadeel zou gezien kunnen worden, dat de performance van het
pensioenfonds invloed gaat krijgen op de balans en verlies- en winstrekening van
de onderneming. Als er grote schommelingen zijn in de performance van
pensioenfondsen, dan zullen die ook terugkomen in de jaarrekening van de
vennootschap. Over de manier waarop en wanneer er maatregelen genomen
moeten worden is nog niet alles gezegd.
Vervolgens antwoordt de heer Lock:
ad. 1. De forse pensioenpremie stijging in 2004 is een gevolg van het feit, dat
in voorgaande jaren er een forse korting is geweest op de
pensioenpremie, zo ook in 2003. In 2004 is weer de volle
pensioenpremie betaald. Er wordt in 2005 uit dien hoofde geen grote
stijging van de pensioenpremie verwacht. De dekkingsgraad van het
pensioenfonds is circa 110% en wijzigingen in de methode van pensioen
verzekeren worden niet overwogen.
ad. 2. IFRS kan tot schommelingen in de waarde van de beleggingen leiden en
in die zin ook tot schommelingen in het resultaat van het pensioenfonds
en de jaarrekening. Men hanteert in dit verband echter een zogenaamde
corridor van 10%. Als er sprake is van een afwijking van meer dan 10%
van de pensioenverplichtingen of van de beleggingsresultaten dan zou
dat zijn doorwerking kunnen hebben in de resultaten van de
onderneming. In het jaarverslag 2004 is er nog geen effect weergegeven
van de invloed van IFRS op het resultaat 2004. Dat zal eerst geschieden
met ingang van het eerste kwartaal 2005.
De heer W.F. Burgers stelt de volgende vragen:
1. De belastingdruk was hoog in 2004, door de verliezen in landen waar nog
geen compensatie mogelijk was, te weten Frankrijk, Hongarije en Singapore.
Zijn deze verliezen in die landen het gevolg van voorzieningen, die daar zijn
genomen om te komen tot een betere exploitatie op langere termijn?
2. In het 10-jaren overzicht op pagina 86 en 89 van het jaarverslag lees ik, dat
de onderneming voornemens is om in 2005 ongeveer evenveel te gaan
investeren als in 1995 (het hoogste niveau in die 10 jaren). Mag ik van u
vernemen welke substantiële investeringen u overweegt te gaan doen?
De heer Lock antwoordt:
ad. 1. Het zit ons een beetje tegen met de belastingen. In Singapore hebben we
in het verleden grote winsten gemaakt, maar daar is het niet mogelijk om
een verlies van vandaag te compenseren met een winst uit het verleden.
In Hongarije zitten we in een verliessituatie. Noch in Singapore,
Hongarije en Frankrijk zijn voorzieningen getroffen. In Frankrijk is wel
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het bedrijf Taxy gesloten en dat heeft circa Euro 3 mln. gekost.
De heer De Vries antwoordt:
ad. 2. Er wordt studie gedaan om tot een majeure investering te komen in
China, waarmee circa Euro 20 mln. zou zijn gemoeid. Dit zal dan de
bouw van een fabriek betreffen.
Nu er geen verdere vragen meer zijn en er geen stemming verlangd wordt,
constateert de voorzitter, dat de jaarrekening 2004 met algemene stemmen is
vastgesteld.
4.b

Bespreking reserveringsbeleid en dividendbeleid

De voorzitter deelt mede dat het huidige reserveringsbeleid en dividendbeleid
van Koninklijke Ten Cate nv is door de Raad van Bestuur met goedkeuring van
de Raad van Commissarissen is vastgesteld op 22 februari 2005, zoals vermeld
op bladzijde 8 van het jaarverslag 2004. Het beleid vloeit voort uit de wens van
Koninklijke Ten Cate nv om de groei die zij voorstaat zoveel mogelijk uit eigen
kasstroom te financieren. Daartoe is het beleid om circa 60% van de behaalde
winst in te houden en te reserveren en circa 40% aan aandeelhouders uit te keren.
De voorzitter vraagt vervolgens of er opmerkingen of vragen zijn omtrent het
reserverings- en dividendbeleid.
Mevrouw P.S.M. Westerling, gemachtigde van Deutsche Bank deelt mede, dat
er, mocht dit agendapunt voor stemmen in aanmerking komen, namens
voornoemde Bank 1408 stemonthoudingen zijn.
De heer H.F. Tiemstra vroeg zich af of de onderneming in de toekomst de
keuzemogelijkheid blijft aanbieden van uitkering dividend in contanten of in
stock.
De voorzitter antwoordt, dat het in dit agendapunt gaat over het reserverings- en
dividendbeleid; de mate waarin de onderneming het resultaat binnen de
onderneming wenst te behouden om daarmede groei mogelijk te kunnen maken.
De manier waarop dividend wordt uitgekeerd komt bij het volgende agendapunt
aan de orde.
De voorzitter constateert vervolgens, nu er geen vragen meer zijn, dat het
reserverings- en dividendbeleid afdoende is besproken.
4. c Vaststelling winstbestemming
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Zoals uit bladzijde 85 van het jaarverslag blijkt, zo deelt de voorzitter
mede, heeft de Raad van Bestuur op grond van het daaromtrent in
statuten bepaalde, besloten dat indien de jaarrekening ongewijzigd zou worden
vastgesteld een bedrag ter grootte van circa 12,7 mln. Euro wordt
gereserveerd. De Raad van Commissarissen heeft dit besluit in zijn vergadering
van 22 februari 2005 goedgekeurd.
Het overig deel van de winst staat te beschikking van de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen stellen voor
dit bedrag als dividend uit te keren hetgeen resulteert in een bedrag aan dividend
van Euro 2,- per aandeel. Het dividend wordt in contanten uitgekeerd dan wel in
de vorm van stockdividend ten laste van de agioreserve en betaalbaar gesteld op
18 april 2005. In de afgelopen jaren is er steeds weer een keuzemogelijkheid
aangeboden. Ieder jaar zal echter weer opnieuw bekeken worden op welke wijze
het dividend zal worden uitgekeerd. Immers de keuze stock of contanten is niet
tot beleid verheven.
De voorzitter constateert, dat nu er geen vragen zijn en men geen stemming
verlangt, het voorstel tot vaststelling van de winstbestemming met algemene
stemmen is aangenomen.
5.

Bezoldiging leden Raad van Bestuur
5.a. Vaststelling bezoldigingsbeleid voor leden Raad van Bestuur
De voorzitter merkt ter inleiding op, dat op grond eerder genoemde
Structuurwet stelt de vennootschap een beleid opstelt op het terrein van de
bezoldiging van de leden van Raad van Bestuur .
Het beleid is terug te vinden op bladzijde 11 van het jaarverslag 2004. Het
bezoldigingsbeleid heeft als doel om voor de Raad van Bestuur
gekwalificeerde personen te werven, te motiveren en te behouden. De beloning
van de Raad van Bestuur is daarom gebaseerd op ten minste de Hay-mediaan
met een variabele beloning op korte en lange termijn, met inachtneming van de
best practice-bepalingen van de Code Tabaksblat. De totale beloning wordt
gebaseerd op een vergelijking met de relevante markt, waarbij de omvang,
complexiteit en het internationale karakter zowel qua vestigingen als ook het
aantal productmarkt combinaties een belangrijke rol spelen. Op basis van deze
criteria heeft de onderneming conform de Hay Group-methodiek een indeling
in de zogenaamde B-categorie gekregen.
Het beloningspakket bestaat uit een vast, een variabele en een
pensioencomponent. Voor de hoofdlijnen van het beloningsbeleid verwijs ik u
naar hetgeen geschreven staat ten aanzien van het remuneratierapport op
bladzijden 11 en 12 van het jaarverslag.
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De voorzitter vraagt of iemand het woord wenst te voeren over het
voorgestelde bezoldigingsbeleid of het remuneratierapport en of iemand
hierover wellicht vragen heeft?
De heer C.S. M. Molenaar constateert, dat de beloning van de leden van de
Raad van Bestuur in het jaar 2004 bijna gelijk is aan het jaar 2003 en vindt dit
enigszins merkwaardig. De heer Molenaar vraagt of de gehanteerde
beloningssystematiek al in het jaar 2003 van kracht is geworden of wordt die
eerst in 2005 ingevoerd. Mocht deze beloningssystematiek gelden voor het jaar
2005, met welke percentage dient dan rekening te worden gehouden?
De voorzitter antwoordt, dat het juist is, dat het beloningsbeleid in 2004
hetzelfde is geweest als in 2003. Geconstateerd is, dat door toepassing van
dezelfde methodiek het beloningsniveau onder de Hay-mediaan terecht is
gekomen. Dit heeft ertoe geleid, dat de Raad van Commissarissen heeft
besloten om het beloningsniveau van de voorzitter van de Raad van Bestuur
voor 2005 met 10% te verhogen.
De heer G. Kroon, namens de VEB, merkt vervolgens op, dat nu de
prestatiecriteria uit concurrentie overwegingen niet bekend worden gemaakt,
de VEB haar stem zal onthouden ter zake van dit agendapunt, aangezien de
Code Corporate Governance aanbeveelt deze criteria te openbaren.
De voorzitter reageert hierop, stellende, dat de prestatie criteria gekoppeld zijn
aan de jaarlijkse begroting. Na afloop van het jaar wordt bekeken of en in
hoeverre de taakstellende begroting is gerealiseerd. Het is niet de bedoeling om
de concurrentie gevoelige elementen, die nu eenmaal in dit kader aan de orde
zijn, te gaan prijsgeven.
De voorzitter zegt toe, dat het remuneratierapport in een volgend jaarverslag
duidelijker zal weergeven, welke aspecten aan de orde komen bij de
vaststelling van de variabele beloning van de leden van de Raad van Bestuur.
De heer G. Kroon deelt vervolgens mede, dat de VEB toch haar stem onthoudt
aan dit agendpunt (5 stemmen).
De voorzitter constateert dat nu er geen verdere vragen meer zijn en er geen
stemming wordt verlangd, het bezoldigingsbeleid is aangenomen met
1.958.482 stemmen voor en 5 stemonthoudingen.
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5.b Goedkeuring regeling tot toekenning rechten tot het nemen van
aandelen aan leden van de Raad van Bestuur
De voorzitter deelt mede, dat thans het voorstel aan de orde is om 12.500
optierechten te verlenen aan de voorzitter van de Raad van Bestuur op
voorwaardelijke basis, waarbij het al of niet onvoorwaardelijk worden van
deze optierechten gekoppeld is aan de winst per aandeel, die over een periode
van drie jaren, ieder jaar met 3% boven de inflatie dient te stijgen.
De voorzitter constateert, dat nu er geen vragen zijn en er geen stemming
wordt verlangd, dat het voorstel tot goedkeuring van de regeling tot toekenning
van rechten tot het nemen van aandelen aan de vooritter van de Raad van
Bestuur is aangenomen met algemene stemmen.
6.

Déchargeverlening leden Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
De voorzitter deelt mede, dat de déchargeverlening van de leden van de Raad
van Bestuur en de déchargeverlening van de leden van de Raad van
Commissarissen als twee aparte agendapunten in stemming gebracht worden
op grond van het bepaalde in best practice IV.1.6 van de Code Tabaksblat.
6.a Déchargeverlening leden Raad van Bestuur
De voorzitter constateert nu er geen vragen zijn en stemming niet wordt
verlangd, dat het besluit tot het verlenen van décharge aan de leden van de
Raad van Bestuur voor het gedurende het boekjaar 2004 gevoerde beheer met
algemene stemmen is aangenomen.
6.b Déchargeverlening leden Raad van Commissarissen
De voorzitter constateert, nu er geen vragen zijn en stemming niet wordt
verlangd, dat het besluit tot het verlenen van décharge aan de leden van de
Raad van Commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2004 gehouden
toezicht met algemene stemmen is aangenomen.

7.

Handhaving vrijwillig structuurregime en statutenwijziging
7.a Besluit tot handhaving vrijwillig structuurregime
De voorzitter deelt mede, dat zoals in de toelichting bij het agendapunt is te
lezen, de wettelijke structuurregeling sinds 1 oktober 2004 sterk is gewijzigd.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft onder het nieuwe
structuurregime meer rechten gekregen. De Algemene Vergadering van
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Aandeelhouders
stelt thans de jaarrekening vast;
benoemt de commissarissen; en
heeft het recht gekregen het vertrouwen op te zeggen in de
gehele Raad van Commissarissen.
Voorts heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders onder het
gemitigeerde structuurregime het recht de leden van de Raad van Bestuur te
benoemen en te ontslaan.
Naar de mening van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen
bestaan er thans voor aandeelhouders geen grote verschillen meer tussen het
structuurregime nieuwe stijl en een gemitigeerd regime met een Raad
van Commissarissen op niveau van Koninklijke Ten Cate nv.
Wanneer echter het structuurregime zou worden afgeschaft op het niveau van
Koninklijke Ten Cate nv betekent dit dat de structuurregeling bij Ten Cate
Nederland bv. toepassing zal vinden. Dit heeft tot gevolg dat op het niveau
van Ten Cate Nederland bv een Raad van Commissarissen dient te worden
ingesteld. Dit geeft dermate complicaties in de structuur van de groep van
Koninklijke Ten Cate dat de Raad van Bestuur en de Raad van
Commissarissen voorstellen om het structuurregime vrijwillig te handhaven op
het niveau van Koninklijke Ten Cate nv, met dien verstande dat het
gemitigeerd regime wordt aangenomen waarbij de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders de leden van de Raad van Bestuur kan benoemen en ontslaan.
Het voorstel brengt met zich mee dat de medezeggenschap op het niveau van
Koninklijke Ten Cate nv zal blijven plaatsvinden. De centrale
ondernemingsraad heeft positief geadviseerd ten aanzien van het voorstel om
het gemitigeerd structuurregime vrijwillig aan te nemen.
De voorzitter merkt hierbij nog wel op dat in het vorig jaar in het jaarverslag
werd vermeld dat de gedachte uitging naar afschaffing van het structuurregime
op nv niveau en derhalve een wettelijke toepasbaarheid van het
structuurregime bij een of meerdere dochtermaatschappijen. Omdat thans – nu
de wetgeving is vastgesteld – duidelijk is geworden dat de rechten van de
aandeelhouders nagenoeg dezelfde zijn als in een concern-structuur waarbij het
structuurregime op dochterniveau wordt ingesteld, is thans de wens
nadrukkelijk af te wijken van hetgeen vorig jaar is besproken. De
aandeelhouders krijgen niet minder rechten – met uitzondering van het recht
om individuele commissarissen te kunnen ontslaan -, en de voordelen voor
handhaving van het structuurregime op nv-niveau zijn voor Koninklijke Ten
Cate zowel vanuit een organisatorisch als vanuit een kostentechnisch aspect
groot.
De voorzitter vraagt of iemand het woord wenst te voeren.
De heer G. Kroon, namens de VEB, merkt op, dat de VEB gewoon tegen
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handhaving van het vrijwillig structuurregime is en stemt daarom tegen.
Daarenboven is de positie van Ten Cate in Nederland relatief klein en het is
daarom ook van belang hoe buitenlandse beleggers aankijken tegen het
structuurregime en dat is niet positief.
De voorzitter reageert hierop, stellende dat het lastig is om aan een
buitenlander, die niet gewend is om in een Nederlandse structuur te denken, de
voordelen uit te leggen, die handhaving van het structuurregime in zich heeft.
Daar zullen we ons echter voor inspannen.
De voorzitter constateert, dat nu er geen verdere vragen meer zijn er er geen
stemming wordt verlangd, de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
heeft besloten het gemitigeerde structuurregime vrijwillig aan te nemen met
1.958.482 stemmen vóór en 5 stemmen tegen (VEB).

7.b Besluit tot statutenwijziging
De voorzitter stelt aan de orde het voorstel van de Raad van Bestuur om de
statuten van Koninklijke Ten Cate nv te wijzigen in overeenstemming met het
voorstel tot statutenwijziging opgesteld door Loyens & Loeff nv. Het voorstel
van de Raad van Bestuur is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
De voorgestelde wijzigingen houden verband met de gewijzigde regeling van
het gemitigeerde structuurregime conform de per 1 oktober 2004 in werking
getreden Structuurwet, alsmede de in de Code Tabaksblat opgenomen
principes en best practice bepalingen. Voorts zijn enkele verouderde
bepalingen aangepast aan eerdere wetswijzingen of in overeenstemming
gebracht met de wet respectievelijk de overige statutaire bepalingen.
Het voorstel tot statutenwijziging is voorzien van een algemene toelichting
omtrent de achtergronden van de statutenwijziging. Voorts staat in de derde
kolom van het voorstel tot statutenwijziging, waar relevant, steeds
artikelsgewijs een korte toelichting vermeld.
Bij de oproeping tot de vergadering is vermeld dat afschriften van het voorstel
tot statutenwijziging waarin de voorgenomen wijzigingen woordelijk zijn
opgenomen, alsmede een toelichting bij het voorstel voor allen vanaf de dag
van de oproeping op de vermelde plaatsen om niet verkrijgbaar zijn gesteld.
Het besluit tot statutenwijziging houdt tevens een machtiging in aan ieder lid
van de Raad van Bestuur, alsmede aan iedere notaris en kandidaat-notaris
verbonden aan Loyens & Loeff nv, zo tezamen als ieder hunner afzonderlijk,
om ten aanzien van de statutenwijziging de vereiste ministeriële verklaring dat
van bezwaren niet is gebleken aan te vragen, alsmede om de akte van
statutenwijziging te doen toepassen.
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De voorzitter vraagt of iemand hieromtrent het woord wenst te voeren.
De heer G. Kroon deelt mede, dat de VEB, gezien haar standpunt met
betrekking tot agendapunt 7.a, haar stem onthoudt ter zake van het onderhavige
besluit. Overigens merkt de heer Kroon op, dat het voorstel tot
statutenwijziging ook veel positieve wijzigingen kent.
De voorzitter constateert vervolgens nu er geen verdere vragen en
opmerkingen zijn, dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft
besloten tot aanname van het voorstel tot statutenwijziging met 1.958.482
stemmen vóór en 5 stemonthoudingen (VEB).
8.

Bespreking profielschets Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft een profielschets opgesteld, rekening
houdend met de aard van de onderneming en haar activiteiten.
De profielschets staat vermeld op bladzijde 81 van het jaarverslag 2004 en is
tevens op de website van de vennootschap geplaatst.
De voorzitter vraagt of iemand over de profielschets het woord wil voeren.
Mevrouw P.S.M. Westerling deelt mede, namens proxy cliënten, 345.253
stemmen te onthouden. De heer C.P.H. Schutter, deelt mede, namens
MELLON BANK 1600 stemmen te onthouden. Wetende, dat dit agendapunt
ter bespreking is, wenst men toch de stemonthoudingen genotuleerd te hebben.
De voorzitter stelt vast, dat, nu er geen verdere opmerkingen zijn, de
profielschets van de Raad van Commissarissen afdoende is besproken.

9.

Samenstelling Raad van Commissarissen
De voorzitter deelt mede, dat op grond van het door de vennootschap
opgestelde rooster van aftreden zal de heer C.J.A.J.M. van Gestel na afloop
van de onderhavige Algemene Vergadering van Aandeelhouders aftreden als
commissaris van de vennootschap.
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 lid 1 van de statuten van de
vennoorschap heeft de Raad van Commissarissen besloten het aantal
commissarissen terug te brengen van zes personen naar vijf. Dit heeft tot
gevolg dat er thans geen vacature ontstaat.
De voorzitter hecht eraan te melden, dat de heer van Gestel gedurende een
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periode van 20 jaar de onderneming met toewijding en raad en daad heeft
bijgestaan als lid van de Raad van Commissarissen. De onderneming is hem
hiervoor veel dank verschuldigd.
De voorzitter deelt vervolgens mede, dat de heer van Gestel er prijs op stelt om
van zijn kant een ieder te bedanken voor het in hem gestelde vertrouwen.
10.

Bespreking verslag van de Commissie van Aandeelhouders
De voorzitter deelt mede, dat het verslag van de Commissie van
Aandeelhouders is opgenomen in het jaarverslag 2004 op bladzijde 82
De voorzitter van de Commissie van Aandeelhouders, de heer Hattink is
gaarne bereid uw vragen te beantwoorden.
Nu er geen vragen zijn deelt de voorzitter vervolgens mede, dat de Commissie
van Aandeelhouders te kennen heeft gegeven dat de leden van de Commissie
hun functie neerleggen per het einde van de onderhavige Algemene
Vergadering, zulks mede in het zicht van de corporate governance discussies
en de te wijzigen statuten van de vennootschap, en dat de taken van de
Commissie van Aandeelhouders aldus teruggegeven worden aan de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders. Dat de commissie zelve daaruit de conclusie
heeft getrokken, alhoewel zij nog een lopend mandaat heeft, om dat mandaat
heden terug te geven, en zichzelf daarmee op te heffen. Het bestuur heeft daar
kennis van genomen en stelt op hoge prijs datgene wat de Commissie van
Aandeelhouders in een reeks van jaren voor de onderneming gedaan heeft. De
voorzitter bedankt de leden van de Commissie van Aandeelhouders hartelijk
voor hun inzet en tijd gedurende de afgelopen jaren.

11.

Machtiging inkoop eigen aandelen
Thans is aan de orde het voorstel tot verlening van machting aan de Raad van
Bestuur van Koninklijke Ten Cate nv om – onder goedkeuring van de Raad
van Commissarissen – voor een tijdvak van 18 maanden, te rekenen vanaf 24
maart 2005 en aldus eindigende op 23 september 2006, volgestorte eigen
aandelen of certificaten daarvan te verkrijgen (ter beurze of anderszins ). Het
maximum aantal aldus te verkrijgen aandelen is gelijk aan tien procent (10%)
van het op het tijdstip van verkrijging van de aandelen (of certificaten daarvan
) geplaatste kapitaal. De prijs voor aldus te verkrijgen aandelen of certificaten
daarvan dient te zijn gelegen tussen enerzijds het bedrag gelijk aan de
nominale waarde van de aandelen of certificaten daarvan en anderzijds het
bedrag gelijk aan maximaal de beurskoers , vermeerderd met tien procent
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(10%) daarvan. Onder beurskoers wordt verstaan het gemiddelde van de
slotkoersen blijkens de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam nv
gedurende vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van de verkrijging. Een
verkrijging van eigen aandelen of certificaten daarvan zal onderworpen zijn
aan de daarop van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
De voorzitter vraagt of iemand hierover het woord wenst te voeren.
De voorzitter stelt vast, dat nu er geen vragen zijn en er geen stemming wordt
verlangd, de Algemene Vergadering van Aandeelhouders met algemen
stemmen de machtiging heeft verleend.

12.

Delegatie bevoegheid uitgifte aandelen en beperking voorkeursrecht
De voorzitter merkt ter inleiding op, dat de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders op 27 maart 2003 heeft besloten om de bevoegdheid tot
uitgifte van aandelen en tot uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht
voor de periode tot aan 1 april 2005 toe te kennen aan de Raad van Bestuur
onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Om te voorkomen dat
tussen 1 april 2005 en de volgende reguliere aandeelhoudersvergadering de
bevoegdheid van de Raad van Bestuur enkele maanden ontbreekt, stellen de
Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor om op basis van
artikel 5 lid 2 respectievelijk artikel 6 lid 6 van de statuten, de Raad van
Bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor een tijdvak
van 18 maanden te rekenen vanaf 1 april 2005 en aldus eindigende op 30
september 2006, aan te wijzen als het tot uitgifte van aandelen ( verlening van
rechten tot het nemen van aandelen daaronder begrepen) en uitsluiting of
beperking van het voorkeursrecht bevoegde orgaan.
De bevoegheid tot uitgifte van aandelen betreft 25 procent van de nog niet
uitgegeven gewone aandelen of anders gezegd circa 9,5 % van de geplaatste
gewone aandelen.
12.a Besluit delegatie bevoedheid uitgifte aandelen
De voorzitter stelt aan de aandeelhouders voor te besluiten tot verlening van de
aanwijzing van de Raad van Bestuur als het tot uitgifte van aandelen
(verlening van rechten tot het nemen van aandelen daaronder begrepen) voor
een tijdvak van 18 maanden te rekenen vanaf 1 april 2005, en wel voor 25
procent van de nog niet uitgegeven gewone aandelen van het maatschappelijk
kapitaal zoals dit luidt of te eniger tijd zal luiden.
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De voorzitter vraagt vervolgens of iemand stemming verlangt.
Mevrouw P.S.M. Westerling stemt, namens proxy cliënten, met 4.265
stemmen tegen en heeft 418.000 stemonthoudingen. De heer C.P.H Schutter
stemt met 1.600 stemmen tegen, namens MELLON BANK.
De heer F.R. Spaan stemt tegen namens cliënten van de Northern Trust
Company met 14.755 stemmen en namens cliënten van Brown Brothers
Harriman & Co. met 2.252 stemmen.
Het totaal aantal tegenstemmers is 22.872 en het aantal onthoudingen 418.000.
De voorzitter constateert vervolgens dat de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders heeft besloten tot verlening van de aanwijzing van de Raad
van Bestuur als het tot uitgifte bevoegde orgaan met 1.517.615 stemmen vóór,
22.872 stemmen tegen en 418.000 stemonthoudingen.

12.b Besluit delegatie beperking voorkeursrecht
De voorzitter stelt de vergadering voor, te besluiten tot verlenging van de
aanwijzing van de Raad van Bestuur als het tot uitsluiting of beperking van het
voorkeursrecht bevoegde orgaan voor een tijd vak van 18 maanden te rekenen
vanaf 1 april 2005, en wel voor 25 procent van de nog niet uitgegeven gewone
aandelen van het maatschappelijk kapitaal zoals dit luidt of te eniger tijd zal
luiden.
De voorzitter vraagt wie hij het woord mag geven.
Mevrouw P.S.M. Westerling stemt, namens haar proxy cliënten, met 4.265
stemmen tegen en heeft 418.000 stemonthoudingen. De heer C.P.H. Schutter
stemt, namens MELLON BANK., met 1.600 stemmen tegen.
De voorzitter constateert vervolgens dat de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders heeft besloten tot verlening van de aanwijzing van de Raad
van Bestuur als het tot uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht
bevoegde orgaan, met 1.534.622 stemmen vóór, 5.865 stemmen tegen en
418.000 stemonthoudingen.

13.

Rondvraag
De heer C.S.M. Molenaar spreekt zijn grote waardering uit voor de prestaties
die Ten Cate heeft neergezet. Er is een nieuwe strategie geformuleerd die thans
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uitdrukkelijk vorm heeft gekregen, hetgeen zich heeft vertaald in uitstekende
resultaten. Het beste bewijs hiervoor is de koers van het aandeel, die de laatste
jaren bijna is verdubbeld. Iedereen achter de tafel verdient hiervoor een groot
compliment.
De voorzitter bedankt de heer Molenaar vervolgens voor zijn lovende
woorden.

14.

Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor hun aanwezigheid en betrokkenheid met
de onderneming en sluit vervolgens de vergadering.

Maart 2004

Voor akkoord,

Dr. Ir. A.W. Veenman
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