Persbericht
Geconsolideerde resultaten 2012

Brussel, 29 maart 2013 – De bouwmaterialengroep Etex sluit 2012 af met goede resultaten,
ondanks het uitdagende economische klimaat.
In een moeilijke economische en financiële context, vooral in Europa, boekte Etex het voorbije jaar
goede resultaten. Ten opzichte van de vergelijkbare cijfers van 2011, weerspiegelt de stabiele omzet
een lichte daling in volume en het behoud van de marges. De herfinanciering van de groep werd
succesvol afgerond.
Fons Peeters, CEO van Etex, licht toe: “Ondanks de economische omstandigheden deed Etex het goed

in 2012. We slaagden erin een bedrijfskasstroom te genereren die ons toelaat om aanzienlijk te
investeren in veelbelovende marktsegmenten.”
De gipsactiviteiten van Siniat werden succesvol geïntegreerd in lijn met een transformatie van de hele
groep. Hierdoor werd Gevelbekleding en Bouwplaten de grootste van de vier bedrijfsactiviteiten van
Etex. Vorig jaar liet de droogbouwsector opnieuw een groei optekenen die hoofdzakelijk in de
opkomende markten geboekt werd.
De Dakbedekkingsactiviteiten bleven stabiel. Goede prestaties in Latijns-Amerika en Oost-Europa
compenseerden de terugval in de tweede helft van het jaar in enkele van de meer mature markten.
Ook het segment Passieve Brandbeveiliging en Hoogperformante Isolatie kon stabiele cijfers
voorleggen. Er werden belangrijke initiatieven genomen om zeer gericht op specifieke
marktsegmenten te werken. Daarnaast werd er geografisch uitgebreid in Latijns-Amerika door gebruik
te maken van de sterkte aanwezigheid van Etex.
Als een van de belangrijkste spelers op de Latijns-Amerikaanse markt van Keramische Tegels, breidt
Etex verder uit, bouwend op haar twee sterke merken en designinnovatie.

“Ons divers portfolio en onze wereldwijde aanwezigheid hebben opnieuw hun waarde bewezen in
moeilijke economische omstandigheden. Etex is bovendien wereldwijd actief in de commerciële en
residentiële bouw, in nieuwbouw en renovatie, zodat een verzwakking in een markt kan worden
gecompenseerd door groei in andere markten. En dankzij hun ondernemende spirit kunnen onze
toegewijde medewerkers en managers snel reageren op veranderende marktomstandigheden. Dit is
een van onze grote sterktes”, concludeert CEO Fons Peeters.
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In miljoen euro

2011

Omzet
Genormaliseerde operationele kasstroom (REBITDA)

% omzet
Genormaliseerd bedrijfsresultaat (REBIT)

% omzet
Bedrijfsresultaat (EBIT)

% omzet
Winst van het boekjaar

Aandeel van de groep
Minderheidsbelangen
Materiële vaste activa

2012

2.300

3.168

37,8%

309

439

42,1%

13,4%

13,9%

197

269

8,6%

8,5%

176

290

7,7%

9,2%

88

152

80
8

146
6

1.719

1.770

Immateriële vaste activa

504

487

Werkkapitaal

326

294

2.573

2.574

687

742

1.377

1.137

144

204

Geïnvesteerd vermogen
Eigen vermogen
Netto financiële schuld
Investeringen

% var.

36,5%
64,7%

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 22 mei 2013 zal een dividend van 0,36 euro per
aandeel voorgesteld worden.
De geconsolideerde resultaten voor 2012 werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 27 maart
2013 en zullen voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
De commissaris heeft bij de geconsolideerde jaarrekening een verklaring zonder voorbehoud gegeven.
Het jaarverslag zal voorgesteld worden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en zal
beschikbaar zijn op de website van Etex (www.etexgroup.com).
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 vloer- en 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.
Bijkomende informatie
Regine Van Tomme
Corporate Communications Director
Tel. + 32 2 778 12 84
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