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TenCate bereikt overeenstemming over verkoop Xennia Technology Ltd
TenCate heeft met Sensient Technologies Corporation (Milwaukee, Wisconsin, VS)
de overeenkomsten ondertekend in verband met de verkoop van de activa van
Xennia Technology Ltd (Letchworth, Verenigd Koninkrijk). Op basis hiervan is de
verwachting gerechtvaardigd dat de beoogde transactie binnenkort kan worden
afgerond. Financiële details van de transactie worden niet bekend gemaakt.
Xennia Technology is overwegend een inktenleverancier voor industriële digitale
inkjetprocessen ten behoeve van diverse industrieën. In de afgelopen jaren
ontwikkelde Xennia Technology met succes inkten voor verschillende nichetoepassingen, voornamelijk voor de keramische industrie en de (technisch)
textielindustrie.
Xennia Technology is als ontwikkelpartner onderdeel van de technologische
innovatie van TenCate voor digitaal printen en veredelen. De huidige fase van deze
ontwikkeling heeft TenCate in staat gesteld de eigendomspositie te herzien. Sinds
2014 heeft TenCate met succes haar eerste commerciële producten op basis van
digitale inkjettechnologie gelanceerd in het marktsegment van outdoor-weefsels.
Sensient Technologies Corporation is een toonaangevende, wereldwijde producent
en marketeer van kleuren, smaken en geuren. De activiteiten van Xennia
Technology zullen deel uitmaken van de Sensient Colors Group.
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Koninklijke Ten Cate NV (TenCate) is een multinationale onderneming die
materiaaltechnologie en chemische processen 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 Euronext Amsterdam
(AMX).

