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TenCate Protective Fabrics breidt marktaanwezigheid uit in VS en Canada
TenCate Protective Fabrics Americas, de marktleider in beschermende weefsels
voor de brandweer-, industriële en defensiemarkt, heeft een akkoord bereikt met
Difco Performance Fabrics Inc. in Montreal (Quebec, Canada) inzake de overname
van activa. Door deze transactie zullen de commerciële aanwezigheid en
productieactiviteiten van TenCate in de markten voor beschermende weefsels in de
Verenigde Staten en Canada worden uitgebreid.
Onder de activa die door TenCate worden overgenomen zijn alle merknamen van
Difco en andere intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de
productportfolio van beschermende weefsels van Difco. Deze transactie is in lijn
met de strategie van TenCate om haar activiteiten in deze markten zowel
geografisch als met een bredere productportfolio uit te breiden.
Difco is een toonaangevend producent van beschermende weefsels in de Canadese
en Noord-Amerikaanse markten. Voor TenCate Protective Fabrics zal deze
strategische transactie een belangrijke stap zijn naar versterking van haar
aanwezigheid in met name de Canadese markt voor beschermende weefsels en in
Noord-Amerika als geheel. Deze transactie zal voor TenCate leiden tot een groter
marktaandeel in de hiervoor genoemde regio’s als gevolg van een bredere
productportfolio en meer innovatiecapaciteit om aan de veranderende behoeften van
de markt te voldoen.
De transactie zal in de komende weken worden afgerond. In deze fase worden
geen financiële details verstrekt.
Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, woensdag 4 mei 2011
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TenCate Protective Fabrics is wereldmarktleider in het ontwerp, de ontwikkeling,
productie en commercialisering van beschermende en veiligheidsweefsels voor
industrie, dienstverlening, brandweer en defensie. TenCate Protective Fabrics heeft
vestigingen in Noord-Amerika, Europa, Zuid-Amerika en Azië. Meer informatie op:
www.tencateprotectivefabrics.com
Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is een multinationale onderneming die
textieltechnologie, chemische processen en materiaaltechnologie combineert bij de
ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende
eigenschappen. De producten van TenCate worden wereldwijd verkocht.
Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier
toepassingsgebieden. Veiligheid en bescherming; luchtvaart en ruimtevaart;
infrastructuur en milieu; sport en recreatie. TenCate bezit leidende posities in
veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek,
geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext (AMX).
Difco Performance Fabrics Inc. is een van de grootste Canadese textielfabrikanten.
Het levert toonaangevende fabrikanten een breed scala aan high-performance
materialen die worden gebruikt bij de productie van beschermende kleding en een
verscheidenheid aan industriële eindverbruikers voor speciale toepassingen van het
product. Voor meer informatie over Difco Performance Fabrics:
www.difcoperformance.com

