Persbericht
Halfjaarresultaten januari - juni 2013

Brussel, 30 augustus 2013 – Etex focust op kernactiviteiten en investeert in uitbreiding
Voor de eerste helft van 2013 noteerde bouwmaterialengroep Etex een omzet van 1,483
miljoen euro. Dat is een daling in reële termen van 2,9 % ten opzichte van vorig jaar. Die
omzetdaling kan worden verklaard door de bijzonder strenge winter in Europa en de
algemeen zwakke marktomstandigheden.
Ondanks deze moeilijke omstandigheden slaagde Etex er in het algemeen in om haar
marges te handhaven en marktaandeel te behouden. De groep blijft zich concentreren op
haar kerntaken en investeert in uitbreiding en nieuwe capaciteit, om zo in te spelen op de
groei in opkomende markten en veelbelovende bouwsegmenten.
Fons Peeters, CEO van Etex, licht toe: “Het slechte winterweer in Europa beïnvloedde onze
halfjaarresultaten, vooral in Oost-Europa. Etex zet haar schuldverminderingsprogramma
verder, door niet gebruikte activa te verkopen en te desinvesteren in niet-kernactiviteiten.
Tegelijk investeren we in veelbelovende groeimarkten.”
Desinvestering in niet-kernactiviteiten
Siniat, de gipsdivisie van Etex, verkocht La Chape Luiquide en Gyvlon, twee
dochterondernemingen die anhydriet dekvloerbindmiddelen produceren en verkopen. Die
beslissing maakt deel uit van Siniats investeringsbeleid op lange termijn. Zo kan Etex zich
verder richten op droogbouw, met oplossingen voor zowel binnen- als buitenbouw.
Siniat versterkt marktleiderschap in polystyreen in Frankrijk
Etex investeert 25 miljoen euro in Siniats Franse polystyreenfabrieken. De financiële injectie
zorgt voor nieuwe productieapparatuur en meer productiecapaciteit. Zo wil Siniat haar
marktleiderschap in polystyreen gipsplaten versterken. Daarnaast mikt Siniat op een reductie
van de CO2-uitstoot. Door de afstand tussen productiesites en de markt te verkorten zouden
er per jaar ongeveer 2500 vrachtwagenritten minder nodig zijn.
Promat breidt uit in Rusland dankzij overname van A+B
Op 26 augustus nam Promat, de divisie voor brandbeveiliging en isolatie, het Russische
bedrijf A+B over. A+B is een gerenommeerd producent en leverancier van hoogwaardige
verven en sproeimiddelen voor passieve brandbeveiliging. Dat assortiment sluit naadloos
aan op Promats strategische ambities. Dankzij kwaliteitsproducten kon A+B een bekende
merknaam opbouwen.
Fons Peeters, CEO van Etex, concludeert: “Voor de tweede jaarhelft verwachten we iets
betere resultaten dan in 2012. Verder bouwend op onze historische kernactiviteiten,
gebruiken we onze unieke combinatie van gips en vezelcement om een sterke positie op te
bouwen in de groeiende droogbouwmarkt.”
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In miljoen euro
Omzet
Genormaliseerd bedrijfsresultaat
(REBIT)
% omzet

juni 2012 juni 2013 % var.
1,586

1,483

-6.5%

141
8.9%

106
7.1%

-25.3%

Eenmalige opbrengsten en kosten

0

3

Operationele kasstroom (EBITDA)
Bedrijfsresultaat (EBIT)
% omzet

221
142
8.9%

190
108
7.3%

-13.9%
-23.7%

110

41

-63.0%

89
1,418
487
2,778

69
1,300
491
2,710

Netto winst (groepsaandeel)
Investeringen
Netto financiële schuld
Werkkapitaal
Geïnvesteerd vermogen
De resultaten werden niet geauditeerd.

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.
Met meer dan 18.000 medewerkers die werken in 123 productievestigingen verspreid over
45 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.
Meer informatie
Regine Van Tomme
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