Persbericht
Etex verkoopt Cerámica San Lorenzo Mexico aan Mohawk Industries
Brussel, 16 juli 2015 — Etex kondigt de verkoop aan van Cerámica San Lorenzo Mexico.
De bouwmaterialengroep verkoopt haar Mexicaanse keramische tegelbedrijf aan
Dal-Tile, een divisie van ’s werelds grootste vloerenproducent Mohawk Industries. De
verkoop voldoet al aan de gebruikelijke overdrachtsvoorwaarden.
Cerámica San Lorenzo Mexico: een designspecialist voor vloer- en muurtegels
Cerámica San Lorenzo Mexico maakt keramische tegels voor de residentiële en de
commerciële markt. Het bedrijf beschikt over een zeer moderne fabriek in Mexicali, in de
meest noordelijke staat van Mexico. Daarnaast heeft het een showroom en een opslagplaats
in Anaheim, in Zuid-Californië. Om gesofisticeerde designs te creëren op haar tegels,
gebruikt de tegelproducent de recentste inkjet-technologie. De 210 mensen die er
momenteel werken, blijven aan de slag.
Dal-Tile Corporation: productiecapaciteit versterken
Dal-Tile is de grootste producent van keramische tegels en natuursteenproducten in NoordAmerika. Het bedrijf stelt meer dan 8.400 mensen tewerk en is een divisie van Mohawk
Industries, ’s werelds grootste vloerproducent. De acquisitie ondersteunt de groei van
Dal-Tile in Mexico en versterkt de positie van het bedrijf, vooral in West- en Zuidwest-USA.
Etex: sterke aanwezigheid in Latijns-Amerika
Sinds 1937 bouwde Etex een sterke aanwezigheid uit in Latijns-Amerika. De groep heeft er
21 fabrieken voor de productie van dakmaterialen, bouwplaten en gevelbekleding in gips en
vezelcement, en keramische tegels. Cerámica San Lorenzo Mexico werd opgericht in 2006
met als doel de zuidoostelijke VS-markt te verkennen. Het bedrijf moest zijn
marktaanwezigheid drastisch uitbreiden, iets waarvoor Etex niet kon instaan.
Etex is ervan overtuigd dat Cerámica San Lorenzo Mexico in goede handen is en verder zal
groeien in de schoot van Mohawk Industries. “Jarenlang toonden onze teams bij Cerámic
San Lorenzo Mexico hun toewijding aan Etex”, aldus Paul Van Oyen, CEO van Etex. “Hun
harde werk en inspanningen droegen ook bij aan het feit dat we het bedrijf tegen de beste
voorwaarden kunnen verkopen”. Hij voegt er nog aan toe: “In naam van iedereen bij Etex wil
ik hen graag bedanken voor hun inzet, en wens ik hen het allerbeste.”

Over Etex
Etex is een Belgische groep gespecialiseerd in de productie en verkoop van bouwmaterialen.
De groep is actief in vier segmenten: gevelbekleding en bouwplaten in vezelcement en gips,
dakbedekking, passieve brandbeveiliging en hoogperformante isolatie en keramische vloeren wandtegels. In België heeft Etex naast haar hoofdzetel, drie productievestigingen en twee
R&D-centra.
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Met meer dan 17.000 medewerkers in 118 productievestigingen verspreid over 43 landen, en
een omzet van meer dan 3 miljard euro, is Etex een wereldspeler in duurzame
bouwmaterialen en oplossingen. Voor meer informatie: www.etexgroup.com.
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