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Drs. ing. P.F. Hartman benoemd tot lid raad van commissarissen TenCate
Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op donderdag 18 april 2013
in Almelo is de heer drs. ing. P.F. (Peter) Hartman benoemd tot lid van de raad van
commissarissen van textieltechnologieconcern Koninklijke Ten Cate nv.
De heer Hartman (64 jaar, Nederlandse nationaliteit) is president-directeur van KLM
NV en lid van de raad van commissarissen bij Air France KLM S.A., Kenya Airways
Group Limited, Compagnia Aerea Italiana S.p.A, Delta Lloyd Group N.V. en Fokker
Technologies Group B.V. Daarnaast is de heer Hartman lid van de NederlandsFranse Samenwerkingsraad, lid van de Raad van Advies Universiteitsfonds Delft,
vice-voorzitter van de Advisory Council for Aviation Research and Innovation in
Europe, bestuursvoorzitter van Connekt en voorzitter IATA Board of Governors.
De raad van commissarissen is unaniem van oordeel dat de kennis en ervaring van
de heer Hartman overeenstemmen met de profielschets. De heer Hartman is
gewend om op het hoogste managementniveau te opereren. Daarnaast heeft de
heer Hartman als executive vice-president human resources KLM sociaal en
personeelsbeleid in zijn portefeuille gehad.
De algemene bestuurlijke ervaring van de heer Hartman, onder meer opgedaan als
CEO van een dienstverlenend technisch bedrijf, is van grote waarde voor
Koninklijke Ten Cate nv. Ook het netwerk en de ervaring van de heer Hartman in
de luchtvaartsector zijn waardevol, gelet op het grote strategische belang van de
activiteiten van TenCate op het gebied van composietmaterialen.
Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, donderdag 18 april 2013
Voor meer informatie:
Op verzoek is digitaal beeldmateriaal van de heer Hartman beschikbaar via
media@tencate.com
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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).

