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1

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom en
deelt mede, dat hetgeen in de vergadering gezegd wordt, gevolgd kan
worden via de website.

2

Mededelingen
De voorzitter deelt het volgende mede:
Volgens artikel 30 lid 1 van de statuten van Koninklijke Ten Cate nv
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 19 maart 2008 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 en de jaarstukken 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 vervolgens dat de oproeping overeenkomstig
de wettelijke en statutaire vereisten heeft plaatsgevonden. In deze
vergadering kunnen, mitsdien rechtsgeldig, besluiten worden genomen
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over alle aangekondigde onderwerpen. Noch door de raad van bestuur
noch door de raad van commissarissen is een verzoek ontvangen van
aandeelhouders om onderwerpen op de agenda te plaatsen anders dan
die welke op de agenda staan.
Door de vennootschap zijn 23.556.158 gewone aandelen van
€ 2,50 geplaatst.
Aanwezig zijn als aandeelhouder, dan wel als vertegenwoordigers van
aandeelhouders 101 personen, waarbij alle aanwezigen tezamen recht
hebben tot het uitbrengen van 5.497.454 stemmen, tezamen
vertegenwoordigend circa 23,33% van het geplaatste kapitaal.
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. Daar kunnen ook nog andere aspecten, als u dat wilt, naar
voren worden gebracht. Ik verzoek een ieder die tijdens de vergadering
iets te vragen of op te merken heeft gebruik te maken van één van de
microfoons in de zaal en zijn of haar naam te noemen zodra ik het woord
verleend heb, dit met het oog op de verslaglegging. Indien u optreedt als
gevolmachtigde van één of meer aandeelhoudende rechtspersonen
verzoek ik tevens de naam van die volmachtgever of betreffende
rechtspersoon te noemen.
Van deze vergadering zullen notulen worden opgesteld. De heer A.J. ten
Cate heeft zich bereid verklaard de notulen mede te ondertekenen.
Dan ga ik nu over naar agendapunt 3.
3

Bespreking jaarverslag
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, zoals vermeld op de bladzijden 22 tot en met
41 van het jaarverslag.
De heer De Vries geeft aan de hand van sheets een toelichting op de
organisatie, visie en profiel, de belangrijkste ontwikkelingen in 2007 . de
financiële gegevens, ontwikkelingen per sector, alsmede de acquisities in
2007 en 2008, actieplannen, financiële doelstellingen en vooruitzichten
2008.
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De totale omzet van het concern in 2007 bedroeg € 886 mln.
De organisatie bestaat uit twee kernsectoren namelijk de sector
Advanced Textiles & Composites en de sector Geosysnthetics & Grass.
Vanuit deze twee sectoren wordt de buy and build strategie gevoerd.
Daarnaast is er de sector Technical Components, die valt onder de fixit/exit strategie.
De sector Advanced Textiles & Components heeft in 2007 een
autonome omzetstijging gerealiseerd van circa 26% (omzet € 350 mln)
en de sector Geosynthetics & Grass een autonome omzetstijging van
8% (omzet € 468 mln), met name ook door de bijdrage van Ten Cate
Thiolon Middle East (voorheen Mattex, dat in februari 2007 is
geacquireerd).
De sector Technical Components en Holding & Services realiseerde een
omzet van € 67 mln., gelijk aan de omzet van 2006.
Het aantal medewerkers is toegenomen van circa 4000 in 2007 tot circa
4500 in 2008, waarvan er 2000 werkzaam zijn in Noord Amerika, 1557
in Europa, 641 in Azie/Australië en 295 in het Midden Oosten. Het
aantal medewerkers in Azie zal toenemen met circa 250 door de
ingebruikname van een nieuwe productlocatie in China, in juni van dit
jaar.
Met recht kan thans gesproken worden over TenCate als multinational
met een omzet van om en nabij 1 miljard euro, komend vanuit een echt
Twents bedrijf, zoals TenCate nog was 10 jaar geleden. Als we de groei
nader beschouwen, dan zien we aan het aantal medewerkers dat er nog
circa 1000 medewerkers in Nederland werkzaam zijn. Nederland bevindt
zich in de achterhoede, met name veroorzaakt door het hoge
kostenniveau. Om dit te keren zullen we met name ook in Nederland
moeten innoveren, nieuwe producten en technologieën moeten
ontwikkelen.
Vervolgens staat de heer De Vries stil bij de kernactiviteiten.
- Beschermende weefsels
- Aerospace composites
- Armour composites
- Geosynthetics
- Kunstgras
De eerder ingezette strategie om binnen deze kernactiviteiten te streven
naar een positie van wereldmarktleider is in bijna alle markten
gerealiseerd. Deze positie is een uitdaging voor de onderneming en de
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medewerkers. Men moet om deze positie te behouden altijd voorop
lopen door blijvend te innoveren, en te investeren in product- en
technologische ontwikkelingen.
Van hieruit heeft TenCate haar visie geformuleerd, te weten:
- Textiel – chemische- en materiaaltechnologie ontwikkelen tot
materiaalwetenschap.
- Op basis van de brede technologische basis, die bij TenCate
aanwezig is, biedt TenCate als material supplier oplossingen aan
met toegevoegde waarde.
- Onze systeemaanpak levert een positieve bijdrage aan de
ontwikkelingen in de sectoren, waarin TenCate werkzaam is en
versterkt de positie van TenCate in de waardeketen.
- Aandacht voor maatschappelijke thema’s. Die bepalen immers in
belangrijke mate de toekomstige groei van TenCate (milieu,
veiligheid en bescherming).
De aandeelhouders, die al langer aandeelhouder van TenCate zijn,
kennen het profiel van TenCate inmiddels. Een profiel dat als volgt is
gedefinieerd:
- TenCate streeft naar leiderschap in haar markten, (niet alleen
volume, maar ook technologisch- en innovatief leiderschap).
- Het strategisch kader is gericht op value chain management.
- Brede technologische basis op het gebied van textieltechnologie in
combinatie met chemie.
- Sterke posities binnen relevante kennisdomeinen (patenten,
licenties, recepturen, samenwerking met kennisinstituten.
- Interne coherentie als basis voor innovatiebeleid: mobiliseren van
kennis, verkorten van marktintroductie tijd. In 2007 is TenCate
door de Erasmus Universiteit te Rotterdam onderscheiden met de
innovatie award.
- Producten gebaseerd op functionele kenmerken (oplossingen),
toegevoegde waarde en kwalitatieve aspecten leveren
waardecreatie.
- Cultuur gericht op ondernemerschap en creativiteit en focus op
resultaten.
Vervolgens stelt de heer De Vries de belangrijkste financiële
ontwikkelingen in het jaar 2007 aan de orde.
Het concern heeft een sterk vierde kwartaal laten zien, dit in tegen
stelling tot het derde kwartaal, dat enigszins teleurstellend was. In
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november 2007 was sprake van een behoorlijke koersdaling, mede
ingegeven door analisten, die op basis van de derde kwartaalcijfers niet
meer geloofden in realisatie van de uitgesproken winstverwachting voor
geheel 2007, dit ondanks de uitleg over de oorzaak van de
tegenvallende derde kwartaalcijfers, zijnde met name uitgestelde
leveringen van defensieorders, die wel plaatsvonden in het vierde
kwartaal, waardoor de uitgesproken winstverwachting over geheel 2007
meer dan waar is gemaakt.
De omzet van het concern in 2007 steeg autonoom met 14% naar een
€ 886 mln. (2006: € 771 mln.) De Ebitda is in 2007 gestegen met 43%
tot € 73 mln. (2006: € 52,1 mln.) De autonome Ebitda stijging bedroeg
29%. De Ebitda marge was 8.2% (2006: 6,6%).
De amortisatie immateriële vaste activa was € 3,6 mln.(2006: € 1 mln.)
en het bedrijfsresultaat is gestegen met 39% tot € 69,4 mln. (2006: €
50,1 mln.)
De nettowinst voor verkoop bedrijven bedroeg € 46,1 mln. (een stijging
van 36%. Gecorrigeerd met alle eenmalige posten uit hoofde van
verkoop bedrijven (in 2006) en boekwinst verkoop onroerend goed
bedroeg de nettowinst € 43 mln) (2006: € 34 mln.) zijnde een stijging
van 26,5 % ten opzichte van 2006.
Het boekjaar 2007 heeft in het teken gestaan van overnames, met de
focus gericht op de Composites groep, omdat daar met name ook
toekomst zit. Zo zijn Roshield in Denemarken (voertuigbescherming)
Phoenixx TPC USA (UD technologie, aerospace, olie- en gasindustrie)
Composix USA (voertuigbescherming en YLA/CCS, USA (composieten
voor de ruimtevaart, moulding) gekocht. De twee laatste acquisities zijn
afgerond in 2008.
Daarnaast is in 2007 van belang geweest de substantiële bijdrage van
Ten Cate Protective Fabrics USA (voorheen Southern Mills). Ooit een
verlies lijdend bedrijf, thans zeer winstgevend en leidend in de
toelevering aan het Amerikaanse leger van brandwerende producten
voor militaire uitrustingen. Voor de toekomst is het van belang dat ter
zake van blijvende leveringen aan het Amerikaanse leger aan TenCate
een vrijstelling is verleend voor vijf jaren onder het zogenaamde Berry
Amendment.
Ondanks de goede bijdrage van het in begin 2007 geacquireerde bedrijf
Mattex heeft de sector Geosysnthetics & Grass een autonome daling
van de Ebitda laten zien van 22%, met name veroorzaakt door hoge
opstartkosten en vertraging bij de lancering van nieuwe
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kunstgrasproducten, een terughoudende Amerikaanse markt voor
Geosynthetics en sterk gestegen grondstofkosten.
Het jaar 2007 heeft een hoog investeringsniveau gekend van € 63 mln.
(2006: € 43 mln.) Op dit moment wordt een nieuwe fabriek in China
gebouwd voor Geosynthetics, die in juni 2007 wordt geopend.
Daarnaast is geïnvesteerd in de uitbreiding van de kunstgrasproductie
en uitbreiding in de productiecapaciteit bij Advanced Composites
(Cetex) Cetex materialen worden gebruikt voor vliegtuigen.
Het jaar 2007 is kort evaluerend, zo merkt de heer De Vries op, het jaar
van buy and build is geweest. In 2008 zal de focus meer liggen op de
autonome uitbouw van bestaande activiteiten, door te investeren in
kennis en technologie , dan op acquisities. Het stimuleren van innovaties
en aandacht voor management development en het scheppen van
voorwaarden voor verdere omzetgroei in Azië.
In het vervolg van 2008 zal de nadruk liggen op consolidatie en de
investeringen zullen geleidelijk afnemen. De investeringen van de laatste
jaren en de recente acquisities zullen nu rendement dienen te genereren.
De sector Ten Cate Advanced Textiles & Composites heeft in 2007 een
sterke stijging van het bedrijfsresultaat laten zien namelijk € 38,7 mln.
(2006: € 20,9 mln.) en een Ebitda in 2007 van € 40,2 mln. (2006:
€ 21,3 mln.) met een Ebitda marge van 11,5% (2006: 7,6%). In
vergelijk met een willekeurig Europees textielbedrijf zijn dit toch meer
dan uitstekende resultaten.
De heer De Vries staat vervolgens stil bij de volgende segmenten:
Het segment Ten Cate Advanced Textiles kende in 2007 een
aanmerkelijke groei in de Amerikaanse markt voor brandwerende
producten. Het product genaamd Defender M wordt in grote volumes
geleverd aan het Amerikaanse leger. De vrijstelling onder het Berry
Amendment maakt het mogelijk blijvend aan het leger te mogen leveren,
hetgeen een fantastisch resultaat is voor een Europese onderneming, nu
het gebruikelijk is in de USA dat in eerste aanleg Amerikanen alleen van
Amerikanen kopen. Dit zegt (ook) veel over de kwaliteit van het Ten
Cate product. Ook in de Europese markt is er groei voor beschermende
weefsels.
Ten Cate blijft inzetten op voortgang van centralisatie van bedrijven in
Nijverdal Noord. Steeds meer zal ook daar de aandacht gericht worden
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op het ontwikkelen van nieuwe technologie, innovatieprojecten, open
innovatiecentra en kennis intensieve productie, denkend aan bijvoorbeeld
het verder ontwikkelen van thermoplastische compositen en het digitaal
veredelen.
Binnen het segment Aerospace & Armour Composites heeft de omzet in
armour projecten zich geconcentreerd in het vierde kwartaal. De omzet
in voertuigbescherming is met name toegenomen door de overname van
Roshield in Denemarken. Ten einde te kunnen voldoen aan de
toenemende vraag van Cetex producten is er voor circa € 12 mln.
geïnvesteerd in productiecapaciteit. Deze investering was noodzakelijk
om onder meer aan de leveringen voor de Airbus 380 te kunnen blijven
voldoen. Niet onvermeld mag blijven de overname van Phoenixx USA,
waarmee een nieuwe technologie aan dit segment is toegevoegd, de
zogenaamde UD technologie.
De sector Geosynthetics & Grass heeft een geringe stijging van het
bedrijfsresultaat gerealiseerd van € 25,5 mln. in 2006 naar € 28,3 mln.
in 2007, De Ebitda steeg van € 25,6 mln. in 2006 naar € 30,4 mln. in
2007. De Ebitda marge bedroeg 6,5%. Deze Ebitda marge is niet
voldoende. In het tweede halfjaar 2007 is er veel gedaan om de
voorwaarden te scheppen om in 2008 met de mooie producten van deze
sector te komen tot betere resultaten. De ontwikkeling van de
grondstofkosten blijven echter ook hier een belangrijke rol te spelen.
Voor wat betreft het segment Ten Cate Geosynthetics kunnen we
constateren, dat de Amerikaanse markt geheel 2007 terughoudend is
geweest. Omdat deze ongunstige situatie nog wel even zal voortduren
en de marges onder druk blijven zijn er bij de Amerikaanse bedrijven
kostenbesparende maatregelen genomen. De bedrijven in Europa en Azië
presteerden beduidend beter en vooral in Azië worden verdere
groeikansen gezien. De nieuwe geosynthetics fabriek in China zal deze
groei verder ondersteunen.
De projectenmarkt beweegt zich overigens op een lager niveau dan in
voorgaande jaren.
De performance van de Grass groep is in 2007 niet bevredigend
geweest onder meer veroorzaakt door productieproblemen in Nederland
in het hoogseizoen, vertraging bij productontwikkelingen en verlate
introductie daarvan en een te hoog uitvalpercentage en stilstand
machines door opstartproblemen.
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Ten Cate Grass Middle East daarentegen heeft wel positief bijgedragen
aan de resultaten, door het ten dele aldaar opvangen van de
productieproblemen in Nederland en met haar aanvulling op het aanbod
van de zogenaamde monofilament vezels. Ook dit segment werd
geconfronteerd met een sterke stijging van de grondstofkosten. Daarom
is het ook binnen het concern van belang om ten opzichte van de
grondstofleveranciers gezamenlijk op te treden, opdat maximaal gebruik
kan worden gemaakt van de buying power.
De autonome omzet van Ten Cate Enbi was stabiel. Enbi wordt echter
geconfronteerd met een omzetdaling in de end of life-producten,
alsmede met een trage voortgang in de omzetontwikkeling van de
vervangingsmarkt.
Er is echter sprake van een toename van omzet en klanten in Azië,
hetgeen een goede basis oplevert voor winstgevende productie in China.
De heer De Vries staat vervolgens nog in het kort stil bij de in 2007 en
begin 2008 gedane acquisities.
Phoenixx TPC USA, Hiermede is een aanvullende technologie
toegevoegd aan de sector Composites, de zogenaamde UD-technologie
(Uni directional). Door toepassing van deze technologie kunnen
composieten ook gebruikt worden voor andere toepassingen, zoals
flexibele boorpijpen, volledige vliegtuigrompen. Thans worden onze
composieten nog gebruikt voor kleinere delen van een vliegtuig (flaps,
neuskegels, staartstukken, vloerdelen etc). Deze acquisitie biedt
uitstekende perspectieven nu in vliegtuigen steeds meer composiet
materialen (lichter) gebruikt gaan worden.
Composix USA. Met dit bedrijf versterkt Ten Cate haar globale positie in
voertuigbepantsering. De omzet is thans US$ 100 mln. Dit bedrijf is de
grootste leverancier van voertuigbepantsering in Amerika.
YLA Inc/CCS composites. Deze onderneming is leidend in composieten
voor de ruimtevaart. Omzet is thans US$ 23 mln. Voor dit soort
composieten zijn bepaalde recepturen nodig, die gecertificeerd zijn. Via
deze recepturen is het mogelijk om ook nieuwe producten te
ontwikkelen (spin-offs).
In begin 2008 zal de 50% deelname van Ten Cate in Edel Grass
afgerond worden. Het betreft een joint venture met Oranjewoud. Edel
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Grass is een toonaangevend kunstgrasbedrijf (aanleg en renovatie van
sportvelden). Samen met Oranjewoud en Edel Gras wil TenCate met
name kunstgrassystemen vermarkten en zodoende onderscheidend
vermogen creëren. Deze participatie behoeft nog goedkeuring van de
Nederlandse Mededingings Autoriteit.
In het begin van 2008 is de 75% deelname in Xennia PLC afgerond.
Xennia is qua omvang een geringe investering, maar technologisch zeer
interessant. Xennia is leidend in inktjettechnologie en ontwikkelt inkten
en coatingvloeistoffen alsmede aan inktjet gerelateerde software. Met
deze technologie is het mogelijk te verspuiten op nanoschaal van
coatings en chemicaliën op textiele dragers, metaal of composiet.
Xennia was al partner van Ten Cate in het zogenaamde Digitex-project.
(digitale textielveredeling). Kortom Xennia is een belangrijke
ontwikkelingspartner voor Ten Cate.
Ter afsluiting van zijn toelichting op de gang van zaken staat de heer De
Vries vervolgens stil bij de actieplannen voor het jaar 2008 en de
financiële doelstellingen.
-

-

Realisatie van de integratie van de recent geacquireerde bedrijven
in de desbetreffende bestaande marktgroepen teneinde de globale
posities verder te versterken.
Bijzondere aandacht voor de verbetering van de winstgevendheid
van de sector Geosynthetics & Grass, door onder meer het nemen
van efficiency maatregelen, kostenbesparingen in met name de
USA, inkoopposities beter inzetten en stijging grondstofkosten
zoveel mogelijk doorberekenen aan de klanten.
Commercialisatie van nieuwe producten voortvloeiende uit de
richting van Digitex. Te denken valt aan actieve zelfreinigende
weefsels.
Aandacht voor het uitbouwen van het begrip duurzaamheid. Ten
Cate zal zich terzake zowel intern als extern beter moeten gaan
profileren en daarnaast duurzaamheid in relatie tot producten
nader verder gaan concretiseren en meetbaar maken.

Verder merkt de heer De Vries op, dat de financiële doelstellingen voor
2008 op punten zijn aangescherpt namelijk:
- De Ebitda als % van het netto geïnvesteerd vermogen dient
minimaal 15% te zijn.
- De netto rentedragende schuld ten opzichte van de Ebitda zal
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-

maximaal 2,5% zijn.
De groei van de nettowinst op lange termijn zal minimaal 10%
zijn.
De Ebita marge zal geleidelijk oplopen naar minimaal 10%.

De vooruitzichten voor 2008.
- Acquisities en investeringen versterken de posities van Ten Cate
(voertuigenbepantsering, nieuwe geosynthetics fabriek in China)
- De nieuwe technologie posities versterken het fundament van Ten
Cate (digitaal veredelen, 4e generatie kunstgras).
- Groei door inspelen op wereldwijde trends
• Army modernization programms
• Aerospace (lichte structuren)
• Watermanagement en milieu (geosynthetics)
- Sport- en recreatiemarkten zijn groeimarkten (kunstgras)
- Uitbouw defensiemarkt ook buiten de USA
- Stijging van de winst verwacht. Verder worden er terzake geen
uitspraken gedaan, gezien de vele onzekere factoren, zoals de
ontwikkeling van de Amerikaanse dollar en de economische
situatie in de USA. Daarnaast blijven belangrijke risicofactoren de
grondstofkosten (PE en PP) en de beschikbaarheid van kritische
grondstoffen.
De voorzitter bedankt de heer De Vries voor zijn uitgebreide toelichting
op het jaarverslag 2007 en geeft vervolgens de aanwezigen de
gelegenheid tot het stellen van vragen over het jaarverslag.
De heer Zwartz merkt op zeer onder de indruk te zijn van hetgeen
waarmee Ten Cate bezig is en complimenteert de raad van bestuur en
medewerkers met de resultaten over het boekjaar 2007 en vraagt
vervolgens welke thans de stand van zaken is met betrekking tot de
breedbleek machine in Nijverdal?
De heer De Vries antwoordt, dat bij het installeren van de breedbleek
machine zich wat aanloopproblemen hebben voorgedaan m.b.t. het
inregelen van de machine en software aanpassingen en dat inmiddels al
deze problemen al enige tijd zijn opgelost.
De heer Ir. W.H. Swarte (namens de Vereniging van Effecten Bezitters)
stelt de volgende vragen:
1

In het westen van het land denkt men over TenCate, althans
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dat is mijn mening, nog steeds aan Twente en de textiel. Als
men in ogenschouw neemt met welke activiteiten TenCate zich
thans bezighoudt kunt u dan niet wat meer pogingen doen om
meer bekendheid te geven aan die mooie ontwikkelingen en
innovatieve activiteiten, zoals door de heer De Vries geschetst?
2

Was de raad van commissarissen al eerder op de hoogte van
het strafrechtelijk onderzoek naar de vennootschap dan op het
moment dat een en ander via de pers publiekelijk werd gemaakt
in september 2007?

ad 1

De heer De Vries antwoordt, dat TenCate als sinds 2003
regelmatig roadshows houdt, eerst in Nederland en later in het
buitenland, zoals in Amerika, Engeland, Duitsland en Frankrijk.
Investeerders hebben een juist beeld van hetgeen waarmee
TenCate bezig is. Op landelijk niveau zijn wij ook actief, door
deelname aan innovatieplatforms, samenwerking met
kenniscentra, bezoek door ministers en staatsecretarissen aan
TenCate, hetgeen niet wegneemt dat in Nederland er nog
steeds negatieve associaties bestaan als men over textiel
spreekt. In het buitenland is dat een stuk minder. Een juiste
beeldvorming vestigen over TenCate heeft onze voortdurende
aandacht.
De voorzitter antwoordt, dat het in het persbericht om zaken
ging, die aan de raad van commissarissen bekend waren ook al
voordat dat persbericht geplaatst werd. Er lag immers een
relatie met de zaak United Fabrics, waarover al jaren
geprocedeerd wordt en waarover in het jaarverslag is
gerapporteerd. Zo ook is er vrij recent een artikel verschenen in
het Financieel Dagblad, waarin eveneens Ten Cate in de kop
wordt aangehaald maar waar United Fabrics had moeten staan.
Overigens heeft de raad van commissarissen, ter voorkoming
van misverstanden, in oktober 2007 een persbericht doen
uitgaan, waarin de raad het vertrouwen heeft uitgesproken in
de raad van bestuur en in een goede afloop van de onderzoeken
die door het Openbaar Ministerie zijn geïnitieerd.

ad 2

De heer W.H. Swarte vraagt vervolgens of de onderneming,
raad van bestuur of raad van commissarissen door het
Openbaar Ministerie vooraf in kennis is gesteld van het
opstarten ven een strafrechtelijk vooronderzoek?
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De voorzitter antwoordt, dat dit niet is geschied. Het Openbaar
Ministerie is eenzijdig en op eigen initiatief het strafrechtelijk
vooronderzoek gestart en heeft gemeend hier aan bekendheid
te moeten geven, zonder dat daarvoor een directe aanleiding
was.
De heer W.H. Swarte stelt vervolgens vast, dat de publicatie
van hetgeen het Openbaar Ministerie bekend heeft gemaakt een
geweldige impact op de koers heeft gehad en concludeert dat
het Openbaar Ministerie klaarblijkelijk koersgevoelige informatie
publiekelijk mag maken, zonder hiervoor door de Autoriteit
Financiële Markten op te worden aangesproken. De voorzitter
onderschrijft de constatering van de heer Swarte en voegt toe
dat het O.M. kennelijk ter zake onder andere regelgeving valt,
dan een beursgenoteerde onderneming.
Vervolgens vraagt de heer Swarte of de raad van
commissarissen ter zake van de acties van het Openbaar
Ministerie eigen adviseurs heeft?
De voorzitter antwoordt bevestigend.
De heer Swarte merkt vervolgens op, dat het begrip innovatie
steeds meer een centrale plaats inneemt in de externe uitingen
van de onderneming en vraagt of er een expliciete doelstelling
op het gebied van innovatie is geformuleerd en hoe innovatie
als structureel proces is georganiseerd en hoeveel de
onderneming per jaar aan innovatie besteedt, alsmede waarom
onder immateriële activa, de waarde van de bij acquisities
verworven octrooien niet apart vermeld worden?
De heer De Vries antwoordt dat er ter zake van innovaties bij
Ten Cate een drietal stappen worden onderkend en wel
fundamenteel, toegepast- en industrieel onderzoek, gericht op
de door Ten Cate per groep geformuleerde kerntechnologieën.
Industrieel onderzoek dat doet de onderneming zelf,
fundamenteel onderzoek wordt gedaan door universiteiten en
toegepast onderzoek vindt plaats samen met research
instituten. Ten Cate heeft een Technology roadmap
samengesteld, waarin de technologie posities van de vijf
belangrijkste markten zijn opgenomen. Op basis hiervan wordt
een visie ontwikkeld, die wordt vertaald naar een
technologische strategie op basis waarvan innovaties
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plaatsvinden. Dit gehele proces tot en met de implementatie
van nieuwe technologieën in de operatie vindt plaats onder
verantwoording van de betrokken directeuren.
De kosten voor onderzoek en ontwikkeling, zoals verwerkt in de
jaarrekening bedragen € 8 mln. (zie jaarrekening blz. 93). Voor
octrooien is € 1,4 mln. geactiveerd in 2007, zoals te lezen op
blz. 98 van het jaarverslag.
De heer J.M. van Beek, namens Orange Fund n.v en Orange
participaties nv, complimenteert de onderneming met het jaarverslag,
waarin uitgebreid en op goed wijze inzicht wordt gegeven in alle
sectoren van de onderneming en vraagt vervolgens:
1

Kunt u wat meer transparant zijn over de belangrijkste risico’s
die de onderneming loopt en deze kwantificeren?

2.

In het jaarverslag wordt vermeld, dat alle
groepsmaatschappijen wereldwijd zullen worden aangesloten
op een global active directory, een wereldwijd IT netwerk. Zijn
er risico’s verbonden aan deze overgang van oude naar nieuwe
IT systemen?

3

Kunt u aangeven hoever u bent in de ontwikkeling van
kunstgrassystemen?

Ad 1

De heer Wegstapel antwoordt, dat het moeilijk is om bij de
reeds geformuleerde risico’s getallen te noemen. Voor de
onderneming is het ter zake van risico’s het allerbelangrijkste
dat men zich snel kan aanpassen als bepaalde ontwikkelingen
zich voordoen. Bijvoorbeeld snel prijsstijgingen grondstofkosten
kunnen doorgeven aan klanten. Immers zoals is aangegeven
kunnen de marktontwikkelingen in de grondstoffenmarkt voor
Ten Cate risico’s opleveren, te denken aan de olieprijs en
polymeerprijzen.Voor wat betreft onze geosynthetics en grass
producten, alsmede beschermende weefsels voor defensie
hebben we met overheden te maken en overheidsbestedingen.
Het is derhalve zaak om het beleid van de verschillende
overheden nauwlettend te volgen en daar snel op te
anticiperen.

Ad 2

De heer Wegstapel antwoordt, dat het global active directory
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systeem een systeem is dat communicatie tussen alle
medewerkers gemakkelijker laat plaatsvinden. Dit systeem
wordt in 2008 stapsgewijs ingevoerd. Dit gaat zodanig
gefaseerd dat er geen grote risico’s zijn.
Ad 3

De heer De Vries antwoordt, dat hij niet veel kan zeggen over
de ontwikkelingen op het terrein van kunstgrassystemen. Dat
heeft te maken met het gegeven, dat vrijwel de hele wereld
naar ons bedrijf kijkt. Het gaat onder meer om het inzetten van
andere technieken, waarbij het tufting proces wordt
geëlimineerd, waardoor kostenbesparing wordt gerealiseerd.

Vervolgens stelt de heer A.J. ten Cate de volgende vragen:
1

Hoe wordt de nieuwe branding opgepakt in de markt? Immers
zo langzamerhand is de aanduiding textiel in de uitingen
verdwenen.

2

Op pagina 12 van het jaarverslag wordt vermeld dat er zoveel
mogelijk intern wordt gefinancierd, maar intussen wordt de
syndicated loan wel verhoogd van € 250 mln naar € 400 mln.
Kunt u dit uitleggen?

3

Op pagina 16 van het jaarverslag wordt vermeld dat de
concernfinanciering naar het buitenland is gegaan
(Zwitserland). Waarom is dit niet eerder gedaan of m.a.w. wat
is hiervoor de aanleiding geweest?

4

Op de pagina’s 30 en 47 wordt vermeld dat in toenemende
mate werkmaatschappijen gezamenlijk optrekken in de
onderhandelingen met toeleveranciers van grondstoffen. Kunt
u hierover nog iets nader zeggen?

5

Op pagina 64 wordt de afkorting OEM vermeld. Wat betekent
deze afkorting?

Ad 1

De heer De Vries antwoordt, dat het project branding
succesvol is geweest. Er waren teveel merknamen en
handelsnamen, die niet coherent waren met de strategie.
Daarom is het project corporate branding in gang gezet,
hetgeen tot uniformiteit heeft geleid in alle uitingen van
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TenCate.
Ad 2

De heer Lock antwoordt, dat je zoveel mogelijk vanuit eigen
kracht probeert te financieren, maar als er zoals recent het
geval is geweest, vier acquisities aan de orde zijn, waarmee in
totaliteit circa € 100 mln. is gemoeid, dan moet er wel extern
gefinancierd worden. Daarom is de syndicated loan verhoogd
naar € 400 mln., waarbij ook nog rekening is gehouden met
een kleine oorlogskas voor eventueel voorkomende gevallen.

Ad 3

De verplaatsing naar Zwitserland is ingegeven door het feit, dat
de gunstige belastingdruk voor concern financiering in
Nederland, na 10 jaar daarvan gebruik te hebben gemaakt,
afliep. Nu de discussie in Nederland over een zogenaamde
rentebox te lang duurde, is er besloten om onze
financieringsmaatschappij in het buitenland te vestigen. Na
onderzoek van diverse landen hebben we uiteindelijk voor
Zwitserland gekozen en financieren voor ongeveer € 200 mln.
vanuit dit land aan onze buitenlandse werkmaatschappijen.

Ad 4

De heer De Vries antwoordt, dat door gezamenlijk de behoefte
aan grondstoffen te bepalen we vervolgens zogenaamde
buying power creëren naar de grondstofleveranciers. Te
denken valt dan aan DSM (dyneema vezels ) en Dupont
(nomex).Mede door acquisities groeit onze behoefte aan
dezelfde grondstoffen en neemt onze inkoopkracht steeds meer
toe.

Ad 5

De voorzitter antwoordt, dat de afkorting OEM staat voor
Original Equipment Manufacturer. Fabrikant die machines in de
markt zet onder eigen label.

Vervolgens stelt de heer W.F. Burgers, namens het ADD Value Fund bv,
de volgende vragen:
1

Rondom de overname van Mattex was er sprake van een earn
out situatie, waarbij men zich kan voorstellen dat er dan
fricties optreden. In hoeverre zijn er fricties opgetreden en zijn
die thans opgelost?

2

Uitgaande van de SWOT analyse en wel onder verbeterpunten,
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daar wordt vermeld, dat TenCate voornemens is om van de
groei in Oost-Europa te gaan profiteren. Hoe bent u van plan
van die groei te gaan profiteren?
3

Er is in de inleiding van de heer De Vries gesproken over de
groei markten van Geosynthetics, waarbij met name China en
India werd genoemd. Als die groei inderdaad verder doorzet
heeft u dan thans al plannen om, naast de nieuwe fabriek in
China, door extra investeringen in capaciteit verdere groei op
te vangen?

Ad 1

De heer De Vries antwoordt, dat Mattex een earn out situatie
kende en dat niet ingetreden kon worden in de bestaande
afspraken met klanten en grondstofleveranciers. We hadden
derhalve twee situaties, Mattex en TenCate Thiolon, met
verschillende prijsstellingen, die in elkaar geschoven moesten
worden. Twee bestaande verkooporganisaties die bij dezelfde
klant binnenkwamen. Daar hebben we van geleerd en wel, dat
men zeer voorzichtig moet zijn met earn out afspraken in
dergelijke situaties. Beter zou het zijn geweest om dit bedrijf te
kopen, zonder earn out afspraken. De fricties zijn thans
opgelost en de earn out periode is verstreken.

Ad 2

De heer De Vries antwoordt, dat Oost Europa een geweldige
markt is voor kunstgras en geosynthetics. De acceptatie van
kunstgras is beter dan in West-Europa en daar hopen we van
te profiteren. In Oost Europa zal de infra structuur de komende
jaren verbeterd worden, hetgeen kansen biedt voor
geotextielen. Via het distributienetwerk van Polyfelt hopen wij
onze bijdrage te kunnen leveren in Polen, Tsjechië, Hongarije,
maar ook in de Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland.

Ad 3

De heer De Vries antwoordt, dat de capaciteit die thans wordt
neergezet in Zhuhai, China en dan spreken we over bijna 100
Sulzer machines, en extrusielijnen vooreerst voldoende moet
zijn om ook de groei in de toekomst aan te kunnen.

De heer M. van Praag stelt de volgende vragen:
1

Er wordt gesproken over orders voor het Amerikaanse leger,
maar aan weke legers levert u nog meer beschermende
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kleding?
2

Welke bedragen zijn er gemoeid met de sponsoring van
Heracles?

Ad 1

De heer De Vries antwoordt, dat TenCate geen kleding levert,
maar de beschermende weefsels waarvan uniformen worden
gemaakt. Naast het Amerikaanse leger zouden in principe de
NATO leden geïnteresseerd kunnen zijn. Verdere mededelingen
kunnen hierover niet gedaan worden.

Ad 2

De heer De Vries antwoord, dat het hier gaat om
sponsorbijdragen die passen bij een kleine club, zoals Heracles
is.

De heer Swarte , namens de Vereniging van Effectenbezitters vraagt
vervolgens of de acceptatie van kunstgras niet wat tegenvalt en of dit
mondiaal ook zo is?
De heer De Vries antwoordt, dat men in West-Europa en dan met name
in Nederland voor voetbal nog wat negatief denkt over kunstgrasvelden.
In de andere continenten en Oost-Europa is acceptatie geen enkel
probleem. Als men afgaat op de acceptatie in West-Europa van
kunstgras voor hockeyvelden dan heeft dit ook zo’n 10 jaar geduurd.
Gezien de vele voordelen van kunstgras ook voor voetbalvelden,
multifunctionele toepassing van het veld en de vergelijkbaarheid met de
kwaliteit van natuurgras, dan is deze ontwikkeling ook in West-Europa
niet meer tegen te houden. Dit geldt ook voor de kunstgras toepassing
in landscaping. (langs start- en landingsbanen, rotonde’s, vluchtheuvels,
privé terreinen etc.).
De heer H.J. Zukunft stelt de volgende vragen:
1

Waarom, zo zie ik in het commercieel overzicht, bent u niet in
Portugal vertegenwoordigd, dit terwijl u in bijna alle Europese
landen aanwezig bent?

2

In de staafdiagrammen geografische spreiding is de kleur zwart
en blauw nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Waarom
gebruikt u geen beter van elkaar onderscheidende kleuren?
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3

Vanaf november 2007 daalt de koers aanzienlijk. Wat is de
reden hiervoor?

4

Controleert de externe accountant KPMG alle
werkmaatschappijen van TenCate?

Ad 1

De heer De Vries antwoordt, dat TenCate ook levert aan
Portugal en Scandinavië, maar dat gaat dan via agenten en
distributeurs. In het overzicht worden alleen die landen
vermeld, waar TenCate productlocaties heeft of
verkoopkantoren. Ook Afrika wordt niet vermeld, maar daar
leveren we wel.

Ad 2

De voorzitter antwoordt, dat deze vraag zal worden doorgeleid
naar de samenstellers van het jaarverslag.

Ad 3

De heer De Vries antwoordt, dat de koersdaling waarschijnlijk
het gevolg is geweest van de derde kwartaalcijfers, die een
winststijging van 13% lieten zien. Men had toen niet meer het
geloof, dat TenCate zou kunnen voldoen aan de uitgesproken
winstverwachting over geheel 2007 van 25%. Er werd
derhalve gespeculeerd op het niet halen van de
winstverwachting, die uiteindelijk meer dan waar is gemaakt.

Ad 4

De heer Lock antwoordt, dat KPMG op de joint venture in
Australië na, alle TenCate bedrijven controleert.

Ter afsluiting van dit agendapunt bedankt de voorzitter de
aandeelhouders voor de vele vragen en bemoedigende opmerkingen over
de kwaliteit van het jaarverslag en de uitstekende resultaten en
complimenten voor de medewerkers, die aan hen zullen worden
doorgegeven.
4

Jaarrekening 2007 en winstbestemming
A. Vaststelling jaarrekening 2007
De voorzitter begint met het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening
2007 zoals deze staat vermeld op de bladzijden 69 t/m 125 van het
jaarverslag 2007, bestaande uit een balans, een winst- en
verliesrekening en een toelichting daarom. De jaarrekening is door de
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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 blz.
126 en 127 van het jaarverslag staat vermeld.
De voorzitter vraagt vervolgens of iemand over de jaarrekening het
woord wil voeren en of iemand hierover wellicht vragen heeft? Van
KPMG Accountants, de accountant van de vennootschap, zijn de heren
Van Hulsebeek en Oude Weernink aanwezig om zonodig eventuele
vragen te kunnen beantwoorden.
De heer A.J. ten Cate vraagt naar aanleiding van pagina 91 van het
jaarverslag of er een bepaald beleid is ten aanzien van het betalen van
goodwill bij acquisities? Bijvoorbeeld bij Roshield met een omzet van
€ 16 mln. wordt er € 31 mln. aan goodwill betaald.
De heer Lock antwoordt, dat er m.b.t. het betalen van goodwill geen
beleid is, maar dat dit afhangt van de aantrekkelijkheid van de over te
nemen onderneming voor TenCate. De hoogte van de goodwill hangt
nauw samen met bijvoorbeeld de te verwachten winstontwikkelingen,
de synergie die je denkt te kunnen ontwikkelen. Derhalve de totale prijs
voor een acquisitie bestaat dan in voorkomend geval uit de zichtbaar
intrensieke waarde, immaterieel vast actief (patenten) en indien
voornoemde aantrekkelijkheid aanwezig is de goodwill. De hoge goodwill
die bij Roshield is betaald had te maken met de aantrekkelijkheid en de
naadloze aansluiting met onze bedrijven binnen de Ten Cate Advanced &
Armour groep.
De heer W.F. Burgers stelt vervolgens de volgende vragen?
1

Onder verwijzing naar pagina 93 van het jaarverslag, waar men
kan lezen, dat de kosten voor research en development circa
1% van de omzet bedragen, vraag ik u of er in 2008 rekening
gehouden dient te worden met een hoger bedrag gezien de
voorziene groei naar circa € 1 miljard?

2

Kunt u een indicatie geven over de belastingdruk voor 2008,
rekening houdend met het feit, dat uitgaande van de grass
activiteiten in Dubai, die winst evenwichtiger verdeeld kan
worden en mogen we ervan uitgaan dat de situatie in Dubai
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waar geen winstbelasting is, blijvend is?
3

Welk bedrag denkt u dit jaar te gaan investeren? Ik heb de heer
De Vries in zijn inleiding horen zeggen het dienaangaand in
2008 wat kalmer aan te gaan doen.

Ad 1

De voorzitter merkt op, dat de gestelde vragen met name het
jaar 2008 betreffen, terwijl de jaarrekening 2007 aan de orde
is. Een zekere terughoudendheid bij de beantwoording van de
vragen zal derhalve aan de orde zijn.
Voor wat betreft de kosten voor research en development
betekent groei niet dat ook deze kosten navenant stijgen.
Immers in steeds grotere mate zal er op dit terrein
samenwerkingen gaan plaatsvinden en dat betekent dat niet
alle kosten bij de onderneming terecht zullen komen, ofschoon
er altijd wel een relatie zal bestaan met de ontwikkeling van
activiteiten.

Ad 2

De heer Wegstapel antwoord, dat de belastingfaciliteit in Dubai
niet aan een tijdvak is verbonden. M.b.t. de belastingdruk voor
2008 kan geen concreet getal worden genoemd. Hangt sterk
af van de mix van in welke landen de winst wordt
gegenereerd. Een voorzichtige voorspelling zou een 25-30%
gemiddelde belastingdruk zijn.

Ad 3

De heer Wegstapel antwoord, dat het naar het zich laat
aanzien, de investeringen in 2008 lager zullen zijn dan in 2007.
Het is wel zo, dat er in 2007 nog een aantal beslissingen zijn
genomen over projecten die in 2008 gerealiseerd gaan worden.
(fabriek in China, extra capaciteit in Dubai en de USA).
Gedacht wordt aan een investeringsniveau voor 2008 van
tussen de 40 en 50 mln. euro.

De heer Swarte (VEB) stelt de volgende vragen:
1

Wordt er een financiële doelstelling gehanteerd voor het
werkkapitaal bijvoorbeeld als percentage van de omzet? Zoals
te lezen op pagina 74 van het jaarverslag is het werkkapitaal
naar mijn mening erg hoog (€ -35,2 mln.)
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2

Voor de vaststelling van de variabele beloning voor de raad van
bestuur zijn een aantal prestatiecriteria gehanteerd, die uit
concurrentie overwegingen niet publiekelijk worden gemaakt.
Wordt een en ander door de accountant gecontroleerd,
alvorens de raad van commissarissen ter zake tot een
beslissing komt?

Ad 1

De heer Lock antwoordt, dat de stijging van het werkkapitaal
fors lijkt, maar we dit altijd in dagen omzetten en dan is de
voorraad in dagen omzet iets gedaald (van 72 dagen naar 70
dagen) en de debiteuren zijn licht gestegen (van 57 naar 58
dagen). Daarnaast streeft een onderneming ernaar altijd met zo
weinig mogelijk kapitaal te werken en daarom is er altijd
aandacht voor de ontwikkeling van het werkkapitaal.

Ad 2

De voorzitter antwoordt, dat de criteria, waarvan het variabel
deel der beloning afhankelijk is, worden vertaald in getallen en
parameters, die terugkomen in de financiële rapportage van de
onderneming en die zijn op zich weer onderdeel van de
controle door de externe accountant.
De heer Oude Weernink (KPMG) voegt toe, kennis te hebben
van de renumeratie criteria vastgesteld door de raad van
commissarissen en de bedragen die worden uitbetaald worden
in de jaarrekening verwerkt en die wordt door ons
gecontroleerd.

De heer H.J. Zukunft stelt de volgende vragen:
1

Hoe hoog zou de winst geweest zijn als de USA dollar in het
boekjaar 2007 niet zou zijn gedaald t.o.v. de euro?

2

Hoeveel roadshows heeft u in het laatste jaar gehouden?

Ad 1

De heer Lock antwoordt, dat de dollar gevoeligheid bij TenCate
niet zo groot is. In gevallen waarin er sprake is van valuta
risico’s worden de risico’s afgedekt. Dit betreft met name de
winst vanuit Amerika.

Ad 2

De heer De Vries antwoordt, dat er vrijwel ieder kwartaal
roadshows worden gehouden in drie continenten en wel in de
belangrijkste Europese landen en in diverse grote steden in
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Amerika en Canada.
De heer W.F. Burgers vraagt vervolgens of de earn out van Mattex al is
verwerkt in de jaarrekening 2007?
De heer Lock antwoordt, dat het antwoord op de vraag vermeld staat op
pagina 91 van het jaarverslag. Bij de bepaling van de koopprijs moet je
direct al rekening houden met de te verwachten earn out en deze is
derhalve helemaal in de jaarrekening verwerkt.
Tenslotte antwoordt de voorzitter op een vraag van de heer W.F.
Burgers, of de raad van commissarissen acquisities na enige tijd
evalueert dat dit bij alle grote acquisities na enige tijd plaatsvindt, zo ook
is dit geschied bij Southern Mills en Polyfelt.
Nu er verder geen vragen meer zijn en er geen stemming wordt
verlangd, constateert de voorzitter, dat de jaarrekening 2007 met
algemene stemmen is vastgesteld.
B. Vaststelling winstbestemming
Zoals uit bladzijde 129 van het jaarverslag blijkt, heeft de raad van
bestuur op grond van het daar omtrent in de statuten bepaalde, besloten
dat indien de jaarrekening ongewijzigd zou worden vastgesteld een
bedrag ter grootte van circa € 26,5 mln. zou worden gereserveerd. De
raad van commissarissen heeft dit besluit in zijn vergadering van 26
februari 2008 goedgekeurd.
Het overig deel van de winst staat ter beschikking van de algemene
vergadering van aandeelhouders. De raad van bestuur en de raad van
commissarissen stellen voor dit bedrag als dividend uit te keren hetgeen
resulteert in een bedrag aan dividend van € 0,80 per aandeel. Het
dividend wordt in contanten uitgekeerd dan wel in vorm van
stockdividend ten laste van de agioreserve.
Het dividend van € 0,80 per aandeel zal op 2 mei 2008 betaalbaar
worden gesteld. Voor de aandelen aan toonder vindt betaalbaarstelling
plaats via de aangesloten instellingen.
De voorzitter vraagt vervolgens of iemand hierover het woord wil voeren
of iemand wellicht vragen heeft?
De voorzitter constateert, nu er geen vragen zijn noch stemming wordt
verlangd, dat de winstbestemming met algemene stemmen is

Datum

23 april 2008
Pagina

23/30

vastgesteld.
5

Dechargeverlening leden raad van bestuur en raad van commissarissen
a

Decharge leden raad van bestuur
De voorzitter stelt voor te besluiten tot het verlenen van
decharge aan de leden van de raad van bestuur voor het
gedurende het boekjaar 2007 gevoerde beheer.
Nu er geen stemming wordt verlangd, constateert de voorzitter,
dat het voorstel tot dechargeverlening aan de leden van de raad
van bestuur voor het gedurende het boekjaar 2007 gevoerde
beheer met algemene stemmen is aangenomen.

b

Decharge leden raad van commissarissen
Vervolgens is aan de orde de dechargeverlening aan de leden
van de raad van commissarissen voor het gedurende het
boekjaar 2007 gehouden toezicht op het gedurende het boekjaar
2007 gevoerde beheer van de raad van bestuur.
Nu er geen stemming wordt verlangd stelt de voorzitter vast,
dat het voorstel tot dechargeverlening aan de leden van de raad
van commissarissen voor het gedurende het boekjaar 2007
gehouden toezicht met algemene stemmen is aangenomen.

6
Samenstelling raad van commissarissen
a

Kennisgeving van vacatures in de raad van commissarissen.
De voorzitter deelt het volgende mede:
Er zijn thans drie vacatures in de raad van commissarissen.
De heer A.W. Veenman treedt af als lid/voorzitter van de raad
van commissarissen na een zittingsperiode van drie termijnen
van vier jaren, dit in overeenstemming met de maximale
zittingsduur, zoals vermeld in de profielschets leden raad van
commissarissen en conform de aanbevelingen van de Code
Corporate Governance, die onderschreven worden door de
onderneming.
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Vervolgens treden de heren F.A. van Vught, C.W. Versteeg en
E. ten Cate af, volgens het opgestelde rooster van aftreden.
b

Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling door de algemene
vergadering.
De voorzitter nodigt een ieder uit voor het doen van een
aanbeveling voor de gemelde vacatures in de raad van
commissarissen. Wanneer er een voorstel wordt gedaan aan de
vergadering om iemand aan te bevelen, dan dient men tevens de
gegevens te verstrekken als bedoeld in art 142 lid 3 Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek, alsmede de reden van aanbeveling.
De heer Swarte (VEB) merkt op geen aanbeveling te zullen doen
en vraagt vervolgens of het de bedoeling is om de heer Hovers
als voorzitter van de raad van commissarissen te benoemen.
De voorzitter bevestigt dit.
De heer Swarte merkt vervolgens op, dat de positie van een
voorzitter toch steeds belangrijker wordt in het huidige bestel
met steeds meer verantwoordelijkheden. Zeker ook gezien de
complexe en breed gescharkeerde onderneming zou je toch
verwachten dat er rekening wordt gehouden met een bepaalde
inwerkperiode, kortom waarom is de heer Hovers niet een jaar
eerder benoemd?
De voorzitter antwoordt, dat de benoeming als lid en
tegelijkertijd tot voorzitter te worden benoemd over het
algemeen niet wenselijk is. De raad van commissarissen is niet
in staat geweest om eerder met een voordracht te komen en
bovendien had het niet de voorkeur van de raad om hierover een
bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen. Daarenboven
is het zo, dat de heer Hovers bij meerdere ondernemingen
gedurende een langere periode heeft kunnen oefenen in de
uitoefening van de voorzittersrol, waarbij is gebleken dat hij
voldoende vaardig is om dit aan te kunnen.
De heer A.J. Broenink vraagt of het niet zinvol zou zijn om de
raad van commissarissen een wat meer internationaal karakter
te geven, gezien het feit dat TenCate steeds internationaler
wordt?
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De voorzitter antwoordt, dat dit aspect aan de orde is geweest
en de raad thans niet de noodzaak heeft gevoeld om een
buitenlandse commissaris voor te dragen. Immers de huidige
commissarissen en de heer Hovers kunnen bogen op een
behoorlijke portie internationale ervaring.
c.

Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor
(her) benoeming voorgedragen personen.
De voorzitter deelt mede dat de raad van commissarissen op 26
februari 2008 in haar vergadering heeft besloten de heer J.C.M
Hovers voor te dragen voor benoeming als nieuw lid van de raad
van commissarissen. Zoals reeds eerder vermeld is deze
voordracht mede tot stand gekomen op voordracht van de
centrale ondernemingsraad, hierbij gebruikmakend van het aan
haar toekomend zogenaamd versterkt aanbevelingsrecht.
De raad van commissarissen is van mening dat, gelet op de
profielschets van de raad de kennis en ervaring van de heer
Hovers complementair is aan die van de overige leden. Met
name op het gebied van industriële productie, alsmede in
conceptueel strategische zin zal de heer Hovers van grote
waarde zijn voor TenCate.
De vennootschap heeft terzake aan deze voordracht op 5 maart
2008 een persbericht doen uitgaan. De verdere gegevens van de
heer Hovers staan vermeld in de toelichting bij de agenda.
Evenzo heeft de raad van commissarissen op 26 februari 2008
besloten de heren Van Vught en Ten Cate voor te dragen voor
herbenoeming.
In de raad van commissarissen zijn de herbenoemingen
besproken en men is unaniem van mening dat de heren Van
Vught en Ten Cate zeer waardevol zijn voor de onderneming en
dat hun kennis en ervaring overeenkomt met het gestelde in de
profielschets van de raad.
De voorzitter constateert dat niemand het woord wil voeren en
gaat over naar agendapunt 6d

d

Voorstel tot benoeming van de door de raad van commissarissen
voorgedragen personen.
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De voorzitter stelt voor te besluiten tot benoeming van de heer
Hovers als nieuw lid van de raad van commissarissen en de
heren Van Vught en ten Cate te herbenoemen.
Nu er geen stemming wordt verlangd, noch vragen zijn, stelt de
voorzitter vast, dat met algemene stemmen de heer Hovers is
benoemd tot nieuw lid van de raad van commissarissen en de
heren Van Vught en Ten Cate zijn herbenoemd.
7

Machtiging inkoop eigen aandelen
Het zevende voor deze vergadering geagendeerde onderwerp betreft het
voorstel tot verlening van machtiging 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 van 1
april 2008 en aldus eindigende op 30 september 2009, volgestorte
eigen aandelen of certificaten daarvan te verkrijgen (ter beurze of
anderszins). Het maximum aantal aldus te verkrijgen aandelen is gelijk
aan 10% van het op het tijdstip van verkrijging van de aandelen (of
certificaten daarvan) geplaatste kapitaal. De verkrijgingsprijs voor aldus
te verkrijgen aandelen of certificaten daarvan dient te zijn gelegen
tussen één eurocent (€ 0,01) en het bedrag gelijk aan maximaal de
beurskoers, vermeerderd met 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 de verkrijging. Een verkrijging van eigen
aandelen of certificaten daarvan zal onderworpen zijn aan de daarop van
toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
Nu er geen vragen zijn noch een stemming wordt verlangd, stelt de
voorzitter vast, dat de machtiging zoals geagendeerd, met algemene
stemmen is verleend.

8

Delegatie bevoegdheid uitgifte aandelen en beperking voorkeursrecht
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 29 maart 2007
besloten om de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen en tot uitsluiting
of beperking van het voorkeursrecht voor de periode van 1 april 2007
tot aan 30 september 2008 toe te kennen aan de raad van bestuur
onder goedkeuring van de raad van commissarissen. Om te voorkomen
dat tussen 1 april 2008 en de volgende reguliere aandeelhouders-
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vergadering de bevoegdheid van de raad van bestuur enkele maanden
ontbreekt, stellen de raad van bestuur en de raad van commissarissen
voor onder goedkeuring van de raad van commissarissen voor een
tijdvak van 18 maanden te rekenen vanaf 1 april 2008 en aldus
eindigende op 30 september 2009, 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 bevoegdheid tot uitgifte van aandelen betreft 10% van het
geplaatste aandelenkapitaal plus een verdere uitgifte tot een maximum
van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal plus een verdere uitgifte
tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal in het
geval de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of acquisitie.
Hetzelfde geldt voor de bevoegdheid van de raad van bestuur onder
goedkeuring van de raad van commissarissen tot het beperken of
uitsluiten van het voorkeursrecht als geregeld in artikel 6 van de
statuten.
a. Besluit delegatie bevoegdheid uitgifte aandelen.
De voorzitter stelt voor te besluiten, zoals geagendeerd, tot verlenging
van de aanwijzing van de raad van bestuur als het tot uitgifte van
aandelen bevoegde orgaan (verlening van rechten tot het nemen van
aandelen daaronder begrepen) voor een tijdvak van 18 maanden te
rekenen vanaf 1 april 2008 en aldus eindigende op 30 september 2009
en wel voor 10% van het geplaatste aandelenkapitaal plus een verdere
uitgifte tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal
in het geval de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of
acquisitie.
De voorzitter constateert dat de City Bank N.A. met 163.633 stemmen
tegen dit voorstel stemt en stelt vervolgens vast dat nu er geen
meerdere tegenstemmers zijn, dat de algemene vergadering met ruime
meerderheid heeft besloten tot verlenging van de aanwijzing van de raad
van bestuur als het tot uitgifte bevoegde orgaan, zoals geagendeerd.
b. Besluit delegatie beperking voorkeursrecht.
De voorzitter stelt 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 tijdvak van 18 maanden te
rekenen vanaf 1 april 2008 en aldus eindigende op 30 september 2009
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en wel voor 10% van het geplaatste aandelenkapitaal plus een verdere
uitgifte tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal
in het geval de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of
acquisitie.
De voorzitter constateert dat de City Bank N.A. met 163.633 stemmen
tegen dit voorstel stemt en stelt vervolgens vast nu er geen meerdere
tegenstemmers zijn, dat de algemene vergadering met ruime
meerderheid heeft besloten tot verlenging van de aanwijzing van de raad
van bestuur als het tot uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht
bevoegde orgaan, zoals geagendeerd.
9

Rondvraag
Er wordt een vraag gesteld of er nog bedrijfsbezichtigingen voor
aandeelhouders worden georganiseerd.
De heer Spaan antwoordt, dat als er een bedrijfsbezichtiging voor
aandeelhouders wordt georganiseerd, dat TenCate dit dan aankondigt op
haar website en voegt toe, dat aandeelhouders zich ook via de website
kunnen abonneren op het magazine Ten Cate Update, waarin onder
meer vermeld wordt met welke projecten TenCate zich bezighoudt en
waarin eveneens kenbaar wordt gemaakt wanneer er weer een
bedrijfsbezoek voor aandeelhouders wordt georganiseerd.
Vervolgens vraagt de heer A.J. ten Cate het woord en wendt zich tot de
heer A.W. Veenman, aangezien het thans zijn laatste aandeelhouders
vergadering betreft:
“U hebt gedurende 12 jaren leiding gegeven aan de raad van
commissarissen en daarbij altijd goed naar de aandeelhouders geluisterd.
Onder uw leiding als voorzitter is TenCate de afgelopen 12 jaren enorm
gegroeid en is focus aangebracht in de portfolio. Ook heeft u voor de
onderneming TenCate gekozen, toen in het kader van de aanbevelingen
Corporate Governance Code men nog maar een beperkt aantal
commissariaten mocht vervullen bij beursgenoteerde ondernemingen. Ik
denk dat allen u zeer waarderen voor al het werk dat u de afgelopen
jaren voor de onderneming heeft gedaan”.
De vergadering ondersteunt de woorden van de heer A.J. ten Cate met
een applaus voor de voorzitter.
De voorzitter bedankt de heer A.J. ten Cate voor zijn lovende woorden
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en vraagt aandacht voor het afscheid van de heer Versteeg en merkt op,
dat commissaris Versteeg een met de onderneming betrokken persoon is
geweest met het menselijk aspect altijd in gedachte en met alertheid
voor ontwikkelingen in de samenleving. Voor TenCate is hij mede in
relatie tot medezeggenschap van grote waarde geweest, waarvoor de
leden van de raad van commissarissen hem veel dank verschuldigd zijn.
De heer Versteeg bedankt de voorzitter voor zijn vriendelijke woorden en
voegt toe, dat het voor hem altijd een groot plezier was om onder leiding
van de voorzitter lid van deze raad van commissarissen te zijn en wenst
de voorzitter en de onderneming al het goede toe.
Vervolgens bedankt de voorzitter de heer Lock, een vertrouwd gezicht
vanachter de tafel in de aandeelhoudersvergaderingen. Altijd paraat,
altijd beschikbaar, degelijk en een vakman.
Hij heeft vele vragen van aandeelhouders als het om cijfers ging
deskundig mogen beantwoorden. Ook de raad van commissarissen en de
raad van bestuur hebben vele jaren mogen profiteren van zijn
deskundigheid en betrokkenheid bij de onderneming.
De heer Deiters, vice voorzitter van de raad van commissarissen neemt
vervolgens het woord en spreekt de heer Veenman toe, namens alle
collega commissarissen.
“We hebben veel van je kunnen leren, je hebt de vergaderingen altijd
strak geleid, maar er was altijd ruimte voor discussie. Je hebt een
enorme brede technische kennis, zodat alle thema’s op het gebied van
productie en toepassing van technieken op een juiste manier werd
behandeld. Als ingenieur was het steeds weer opmerkelijk hoeveel
productkennis je bezat, daarnaast was je volledig op de hoogte van de
regelgeving. Ook heb je bijgedragen aan de formulering van de strategie
van de onderneming en heb je het bedrijf mede gebracht waar het nu is.
Een bedrijf met een duidelijke focus en toekomst. Ook jouw contacten
met de Centrale Ondernemingsraad zijn te waarderen. Als ze je nodig
hadden, dan was je beschikbaar”.
Vervolgens bedankt de heer Deiters ook namens de overige leden van de
raad van commissarissen voor de bijzondere goede samenwerking en
wenst de voorzitter nog een succesvolle toekomst toe.
De voorzitter merkt op stil te zijn van al deze lovende woorden en voegt
toe, dat hij nu wel kan vertrekken nu er een prachtige onderneming staat
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met een uitstekende raad van bestuur en een prachtige samenstelling
van een college toezichthouders onder een nieuwe voorzitter.
10

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

Mei 2007

Voor akkoord

Dr. Ir. A.W. Veenman

Drs. A.J. ten Cate

