Persbericht
Resultaten eerste helft 2012

Brussel, 31 augustus 2012 – Etex boekt goede resultaten ondanks moeilijke economische

omstandigheden. De integratie van de recent overgenomen gipsactiviteiten
verloopt vlot.

De resultaten voor de eerste jaarhelft getuigen van een sterke prestatie in moeilijke
marktomstandigheden. De stijging van de omzet en de kasstroom komt voort uit de goede
resultaten van de bestaande divisies in de groeimarkten en van de recent overgenomen Europese
gipsplaatactiviteiten van Lafarge, nu Siniat. Op vergelijkbare basis noteert Etex in de eerste helft van
2012 een omzetgroei van 5,1 % en een toename van de kasstroom met 5,2 % ten opzichte van de
eerste helft van 2011.

Fons Peeters, CEO van Etex, verklaart: “In het eerste kwartaal konden we goede resultaten boeken in

vergelijking met vorig jaar. In het tweede kwartaal ging het economisch klimaat in Europa er op
achteruit. Daar tegenover staat dat Etex kon profiteren van een stabiele groei in opkomende
markten zoals Latijns-Amerika en Azië.
We zijn blij dat de integratie van de Europese gipsdivisie die we van Lafarge hebben overgenomen
vlot verloopt. Deze overname biedt ons de kans om een leiderschapspositie uit te bouwen in de
markt van de droge afbouw. Die systemen spelen in op de hedendaagse markttendensen om
woningen te bouwen die weinig energie verbruiken en betaalbaar zijn.”
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In miljoen euro
Omzet
Genormaliseerd bedrijfsresultaat (REBIT)
% omzet
Eenmalige opbrengsten en kosten
Operationele kasstroom (EBITDA)
Bedrijfsresultaat (EBIT)
% omzet
Nettowinst (groepsaandeel)
Investeringen (Capex)
Netto financiële schuld
Werkkapitaal
Geïnvesteerd vermogen

Juni 2011
1.037
107
10,3%

Juni 2012
1.586
141
8,9%

var.
52,9%
32,0%

-2

0

150
106
10,2%

221
142
8,9%

46,6%
34,2%

49

110

124,2%

44
368
405
1.510

89
1.418
487
2.778

De nettowinst omvat de meerwaarde op de verkoop van financiële activa (€ 36,3 miljoen).
De stijging van het werkkapitaal weerspiegelt de seizoensgebonden fluctuatie van de activiteiten.

Bovenstaande geeft de belangrijkste financiële informatie voor het eerste semester van 2012 weer. Deze
informatie komt voort uit niet-geauditeerde rekeningen van de Groep en werd niet doorgelicht door de
auditors van de Groep.

Over Etex
Etex is een Belgische bouwmaterialengroep, actief in vier segmenten: gevelbekleding en
bouwplaten in gips en vezelcement, dakbedekking, passieve brandbeveiliging en hoogperformante
isolatiematerialen en keramische vloer- en wandtegels. In België heeft Etex, naast haar hoofdzetel,
drie productievestigingen en twee R&D-centra.
Met meer dan 17.000 medewerkers in 121 productievestigingen verspreid over 44 landen en een
omzet van meer dan 3 miljard euro is Etex een internationale speler in duurzame oplossingen voor
de bouwsector. Voor meer informatie: www.etexgroup.com.

Meer informatie
Frédéric Deslypere
CFO Etex
Tel + 32 (0) 2 778 13 11
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