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Persbericht
Wijziging periodieke verslaglegging Koninklijke Ten Cate nv
Mede naar aanleiding van de per 1 januari 2009 van kracht geworden nieuwe
Europese transparantierichtlijn en de wensen van belanghebbenden in de financiële
markten, geeft Koninklijke Ten Cate nv met ingang van dit jaar geen gedetailleerde
kwartaalrapportages meer uit op sectorniveau. Dit heeft vooral gevolgen voor de
rapportage over het eerste en het derde kwartaal. De verslaggeving op
(half)jaarbasis blijft onveranderd, met inachtneming van de recente regelgeving.
TenCate opereert op duurzame groeimarkten, die gekenmerkt worden door
langjarige trends. De omzet van TenCate laat voor een gedeelte een
seizoenspatroon zien en is voor met name de aan de defensiemarkten gerelateerde
activiteiten projectgebonden. Dit kan resulteren in piekvorming in de kwartaalomzet,
waardoor de inzichtelijkheid, de vergelijkbaarheid en de voorspellende waarde van
de cijfers op detailniveau afneemt.
TenCate zal in de toekomst de rapportages over het eerste en het derde kwartaal in
de vorm van een marktconforme ‘trading update’ rapporteren. In deze rapportages
zal, naast een kwalitatieve weergave van de gang van zaken op hoofdlijnen, een
kwantitatief inzicht worden gegeven in de geconsolideerde omzet, het
bedrijfsresultaat voor amortisatie (EBITA) en het nettoresultaat.
TenCate streeft ernaar de consistentie van de berichtgeving te vergroten, waarbij
incidentele aspecten minder gewicht zullen krijgen in de kwartaalrapportages.
De financiële kalender staat vermeld op de TenCate-website (www.tencate.com).
Almelo, woensdag 11 maart 2009
Koninklijke Ten Cate nv
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Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is de multinationale onderneming die
textieltechnologie, chemische technologie en materiaaltechnologie combineert bij
de ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende
eigenschappen. 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.
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