CORPORATE
investor relations

Persbericht

Benoeming lid raad van bestuur en lid raad van commissarissen TenCate
Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V.
(TenCate) op donderdag 17 april 2014 in Almelo is de heer drs. E.J.F. Bos RA
benoemd tot lid van de raad van bestuur met de titel van chief financial officer,
voor een periode van vier jaar. Mevrouw mr. M.J. Oudeman is benoemd tot lid van
de raad van commissarissen van TenCate, eveneens voor een termijn van vier jaar.
De heer E.J.F. (Eef) Bos RA (1961) was sinds 1 juli 2013 concerndirecteur
financiën van Koninklijke Ten Cate N.V. en voorheen controller van TenCate
Advanced Armour. De heer Bos heeft een universitaire achtergrond op het gebied
van accountancy en bedrijfseconomie. Eerder was de heer Bos werkzaam bij Royal
Lankhorst Euronete Group, Grontmij Nederland, Oranjewoud en Unilever.
Mevrouw mr. M.J. (Marjan) Oudeman (1958) is voorzitter van het college van
bestuur van de Universiteit van Utrecht. Voorheen was mevrouw Oudeman
werkzaam als lid van het executive committee van AkzoNobel N.V., lid van het
executive committee van Corus Group, als managing director Corus Strip Products
IJmuiden en directievoorzitter Corus Nederland B.V. en Corus Staal B.V.
Koninklijke Ten Cate N.V.
Almelo, donderdag 17 april 2014
Voor meer informatie:
Op verzoek is digitaal beeldmateriaal van de heer Bos en mevrouw Oudeman
beschikbaar via media@tencate.com.
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Koninklijke Ten Cate N.V. (TenCate) is een multinationale onderneming die
materiaaltechnologie combineert met chemische processen 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;
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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).

