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TenCate benoemt concerndirecteur financiën
De raad van bestuur van Koninklijke Ten Cate NV (TenCate) heeft met ingang van
1 juli 2013 de heer E. (Eef) Bos RA (1961) benoemd tot concerndirecteur financiën.
De heer Bos zal leiding geven aan de afdeling financiën & controlling en zal te zijner
tijd rapporteren aan de nieuw te benoemen Chief Financial Officer (CFO).
De structuur van de financiële organisatie is ingericht naar de marktgroepen van
TenCate. Financial controlling (periodieke financiële rapportage), business
controlling (budgettering / forecasting) en concern controlling (investeringsanalyses)
zullen rapporteren aan de concerndirecteur Financiën.
De afdelingen treasury, belastingen en automatisering zullen eveneens aan de
nieuw te benoemen CFO rapporteren.
De heer Bos heeft een universitaire achtergrond op het gebied van accountancy en
business administration en is bij TenCate werkzaam als controller van de
marktgroep TenCate Advanced Armour Europe. Eerder werkte de heer Bos bij Royal
Lankhorst Euronete Group als CFO en was lid van de statutaire directie. Daarvoor
was hij werkzaam bij Grontmij Nederland, Oranjewoud en Unilever als
respectievelijk CFO, financieel directeur en financieel manager.
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Voor meer informatie:
Drs. F.R. Spaan, concerndirecteur business development & investor relations
Telefoon
: 0546 544 977
Mobiel
: 0612 96 17 24
E-mail
: ir@tencate.com
Internet
: www.tencate.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.
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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).

