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TenCate acquireert Amber Composites Ltd in Engeland
TenCate heeft een akkoord bereikt over de acquisitie van Amber Composites Ltd, een
Brits producent van thermohardend composiet voor de industrie en automotivemarkt.
Met betrekking tot deze transactie worden geen financiële details verstrekt.
Het grootste deel van de wereldwijde composietmarkt bestaat uit thermohardende
materialen. De activiteiten van TenCate op deze markt zijn voornamelijk gericht op
luchtvaart-, ruimtevaart- en radometoepassingen en binnen TenCate Advanced
Composites geconcentreerd in de Verenigde Staten van Amerika. Door de acquisitie
van Amber Composites kan een versnelling worden gegeven aan de activiteiten in de
Europese markt op het gebied van thermohardend composietmateriaal.
Strategisch complementair
De oorsprong van de composietenactiviteiten van TenCate ligt in Nederland, waar
TenCate ruim twintig jaar geleden is gestart met de ontwikkeling van thermoplastisch
composiet voor de luchtvaartindustrie onder de merknaam TenCate Cetex®. Met deze
activiteit is TenCate marktleider. De belangrijke voordelen van thermoplastisch
composiet zijn de lagere proceskosten en de snellere verwerkingstijd bij de productie
van componenten.
Als gevolg van de overname van Amber Composites vergroot TenCate haar
aanwezigheid op de markt voor industriële en automotivecomposieten, toolingmaterialen en op de aerospacemarkt in Europa met zowel thermohardend als
thermoplastisch composiet. De thermohardende composieten worden gebruikt als
alternatief voor die toepassingen waarin de thermoplastisch composieten niet kunnen
voorzien. Daardoor wordt een one stop shop bereikt voor klanten van TenCate
Advanced Composites.
Synergie met TenCate Advanced Composites
TenCate Advanced Composites zal in zowel de Verenigde Staten van Amerika als
Europa profijt hebben van de acquisitie van Amber Composites, wat zal resulteren in
een nog sterkere en evenwichtiger productportfolio. Hierbij zullen in zowel de VS als
Europa nieuwe markten worden betreden.
TenCate heeft onlangs de alliantie met BASF aangekondigd voor thermoplastisch
composiet voor de automotivemarkt, alsmede met 3M voor de Amerikaanse
toolingmarkt gericht op uitbreiding van het marktpotentieel voor thermohardend
composiet. Toolingcomposieten is een van de sterktes van Amber Composites. De
recente overname van PMC Baycomp in Amerika en onderhavige overname van
Amber Composites ondersteunen de uitbreiding naar nieuwe markten.
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TenCate Advanced Composites is toonaangevend in de ontwikkeling en productie
van thermoplastisch en thermoset prepreg composieten voor diverse industrieën. De
productportfolio wordt onder meer verwerkt in automotive, medische apparatuur en
tal van andere toepassingen. TenCate Advanced Composites heeft
productievestigingen in Noord-Amerika, Europa en Azië.
Amber Composites is een producent van composietmaterialen voor highperformance, lichtgewicht structuren. Amber Composites levert materialen en
technische expertise aan uiteenlopende industrieën, zoals de motorsport, automotive,
luchtvaart, communicatie, zeevaart en windenergie. www.ambercomposites.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. 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).

