Persbericht

Nieuwe CEO bij Etex vanaf 2015
Paul Van Oyen neemt het over van Fons Peeters na diens pensioen
Brussel, 29 augustus 2014 – Op 1 januari 2015 krijgt Etex een nieuwe CEO. Eind dit jaar
gaat Fons Peeters op pensioen na een succesvolle carrière van 41 jaar bij de
bouwmaterialengroep, waarvan vier als CEO. Paul Van Oyen, momenteel Head of
Division Promat, neemt zijn functie over.
Etex, de bouwmaterialengroep boven verschillende toonaangevende bedrijven zoals Eternit
en Siniat, stelt ongeveer 17.500 mensen tewerk. In 1973 trad Fons Peeters in dienst bij de
groep als Product Manager, waarna hij zijn hele professionele carrière aan Etex wijdde. In
2011 werd hij benoemd tot CEO. Onder zijn leiding zette Etex een strategisch
veranderingsproces in om van een financiële holding tot een sterke industriële groep uit te
groeien. Hierdoor werken de verschillende bedrijven binnen de groep steeds meer samen en
focussen ze op het creëren van synergiën. Fons Peeters was ook de drijvende kracht achter
de acquisitie en integratie van Siniat, waardoor Etex in staat is een prominente rol te spelen
in het droogbouwsegment.
Op 31 december 2014 gaat Fons Peeters officieel met pensioen als CEO. “In naam van de
Raad van Bestuur wil ik Fons Peeters graag bedanken voor zijn enorme toewijding tijdens
zijn lange carrière bij Etex”, zegt Jean-Louis de Cartier de Marchienne, voorzitter van de
Raad van Bestuur. “Zijn bijzondere manier van leiding geven, bleek een grote toegevoegde
waarde voor ons bedrijf. Hij is een bron van inspiratie voor elk van ons, want hij gaf Etex de
vorm die we vandaag kennen.’
Paul Van Oyen neemt het roer over
Op 1 januari 2015 neemt Paul Van Oyen de rol van Fons Peeters over. Voor hij bij Etex
begon, werkte Paul Van Oyen jarenlang als onderzoeker en technoloog. Momenteel is hij 24
jaar aan de slag bij Etex. Hij bouwde er expertise en ervaring op in verschillende regio’s en
divisies van het bedrijf en was onder meer Business Development Manager en Divisiehoofd
van de Oost-Europese activiteiten. Sinds 2011 bouwt hij Promat uit, de Etex-divisie voor
hoogperformante isolatie en passieve brandbeveiliging.
Paul Van Oyen wordt benoemd tot het einde van 2021 met als opdracht het verder
uitbouwen van de ambitieuze langetermijnstrategie van Etex. Die focust op zowel interne als
externe groei. Jean-Louis de Cartier de Marchienne licht toe: “Om organische groei te
realiseren, zal Etex haar investeringsprogramma voortzetten à rato van om en bij de 200
miljoen euro per jaar. De groep zal tegelijk haar schulden verder terugdringen en mikt daarbij
op een schuldratio lager dan 2. Dat zou de weg naar nieuwe groeiopportuniteiten moeten
openen.” De voorzitter van de Raad van Bestuur besluit: “In het kader van deze ambitieuze
plannen wenst de Raad van Bestuur, samen met alle 17.500 medewerkers van Etex, Paul
Van Oyen veel succes bij het loodsen van Etex naar verdere groei.”
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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 17.500 medewerkers die werken in 119 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.
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