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Bijstelling winstverwachting 2012 en aanscherping strategische focus TenCate
Highlights
 Aanhoudend onzeker politiek klimaat in samenhang met economische
omstandigheden hebben negatief effect op overheidsbestedingen in 2012.
 Omzetdaling TenCate over de eerste zes maanden circa 9% tot € 540 miljoen.
 EBITA over het eerste halfjaar circa € 32 miljoen (eerste halfjaar 2011: € 56
miljoen).
 Voorziene omzetdaling in TenCate Defender™ M portfolio sterker dan eerder
verwacht in de eerste helft van 2012.
 Positieve omzetontwikkelingen in emerging markets.
 Ontwikkelingen bij TenCate Advanced Composites, TenCate Geosynthetics en
TenCate Grass conform de verwachtingen.
 Winstverwachting geheel 2012 verlaagd door onzekerheden in orderpositie voor
overheidsprojecten.
 Aanscherping strategie en kostenreducties resulteren in een toekomstig positief
effect op de EBITA van circa € 25 miljoen op jaarbasis.
 Groeiperspectief blijft van kracht.
(De hierin genoemde cijfers dragen een voorlopig karakter)

Algemene gang van zaken 2012
Vooruitlopend op de publicatie van de halfjaarcijfers op vrijdag 27 juli 2012 stelt
TenCate de verwachte winstontwikkeling over het tweede halfjaar 2012
neerwaarts bij. Dit als gevolg van een verwachte verdere verkrapping van
overheidsbudgetten en een toenemende onzekerheid ten aanzien van de timing van
overheidsorders. Het is derhalve niet langer aannemelijk dat, zoals eerder
uitgesproken, het winstniveau over 2012 minimaal gelijk zal zijn aan dat van 2011.
Er wordt geen nadere winstverwachting over geheel 2012 gegeven.
De omzet van TenCate daalde over het eerste halfjaar met 9% tot € 540 miljoen.
Deze daling was ten dele voorzien. Met uitzondering van de omzet van TenCate
Advanced Armour en de TenCate Defender™ M portfolio, welke tot op heden een
daling te zien gaf van circa US$ 60 miljoen, was de omzetontwikkeling over de
eerste zes maanden van 2012 conform de verwachting.
TenCate kondigde eerder een omzetdaling aan binnen de TenCate Defender™
portfolio. Deze ontwikkeling deed zich echter versterkt voor als gevolg van een
onverwachte daling van buffervoorraden bij de Amerikaanse defensie. TenCate is
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echter betrokken bij nieuwe Amerikaanse orders voor diverse legereenheden. De
timing en de impact daarvan op de resultaten over 2012 zijn vooralsnog onzeker.
De omzet van TenCate Defender™ M buiten de VS liet een positieve ontwikkeling
zien. Tot de landen die inmiddels orders voor TenCate Defender™ M hebben
geplaatst behoren, naast de in het verleden genoemde landen (Italië, Australië en
Noorwegen), Canada, India, Nederland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Polen,
Tsjechië en Brazilië. Vervolgorders in deze landen worden verwacht. Voorts worden
in meer dan tien landen draagproeven uitgevoerd. Deze ontwikkeling ligt in lijn met
de eerder genoemde internationale marktpotentie.
Positieve ontwikkelingen deden zich in de eerste helft van het jaar voor bij de
aerospace en space compositesactiviteiten, TenCate Geosynthetics en TenCate
Grass (downstream).
Aanscherping strategische focus
De autonome groeimogelijkheden blijven positief. TenCate is bij een aantal
veelbelovende ontwikkelingen betrokken.
Binnen het strategische beleid van TenCate zal een verscherpte focus worden
aangebracht op groei van de composietenactiviteiten (buy & build-strategie).
Hierbij zal eveneens sprake zijn van exploitatie van de eerder ontwikkelde
innovatieve producten en technologieën om, mede door middel van samenwerking
met internationaal opererende marktpartijen, de omzetgroei te versnellen.
Bij de aanscherping van de strategische focus zal ook nadruk worden gelegd op de
integratie van activiteiten en synergie-effecten. Hierbij zal sprake zijn van
personeelsreducties. Het structurele positieve effect van kostenreducties op het
toekomstige bedrijfsresultaat (EBITA) wordt ingeschat op circa € 25 miljoen op
jaarbasis.
Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, vrijdag 20 juli 2012
______________________________________________________________________________
Voor meer informatie:
De halfjaarcijfers 2012 van TenCate worden voor beurs gepubliceerd op vrijdag 27
juli om 08.00 uur CET. Op vrijdag 27 juli 2012 vindt voor de media om 10.30 uur
CET de persconferentie van de Raad van Bestuur plaats in Hilton Amsterdam. Om
11.30 uur CET vindt die ochtend een conference call plaats voor financiële relaties
van TenCate.
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TenCate (corporate)
Drs. F.R. Spaan, concerndirecteur business development & investor relations
Telefoon
: 0546 544 977
Mobiel
: 0612 96 17 24
E-mail
: f.spaan@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.
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).

