Persbericht
Nieuwe managementfuncties bij Etex

Brussels, 27 August 2014 – Op 1 september zullen twee wijzigingen in het management
van Etex plaatsvinden. Bernard Lekien, nu Head of Division Siniat, wordt Advisor to
the CEO en zal zich toeleggen op de strategische bevoorrading van gips. Jean-Pierre
Hanin, nu CFO, zal de rol van Head of Division Siniat overnemen.
De verschuivingen in het management van Siniat gebeuren in het licht van enkele
belangrijke hedendaagse bouwtrends en –uitdagingen. “Na onze acquisitie van Siniat van de
Franse groep Lafarge eind 2011, breidt de gipsdivisie haar activiteiten in de droogbouwmarkt
verder uit. Bovendien is een constante aanvoer van hoogkwalitatief gips, het hoofdingrediënt
van gipsplaten, cruciaal om te voldoen aan de groeiende wereldwijde vraag naar gipsplaten”,
verklaart Fons Peeters, CEO van Etex.
Bernard Lekien: Advisor to the CEO
Na de overname van Siniat door Etex kwam Bernard Lekien aan boord als Head of Division
(Divisiehoofd) en zorgde hij voor een succesvolle integratie in Etex. Nu verlaat hij het
operationele domein om te focussen op strategische projecten voor Etex. Als Adviseur aan
de CEO wordt hij voornamelijk verantwoordelijk voor de globale aankoopstrategie van gips.
De permanente toevoer van gips veilig stellen, is een cruciaal langetermijndoel van Etex,
want gips is het hoofdingrediënt van vele Etex-producten, zoals gipsplaten en -mengsels.
Jean-Pierre Hanin: Head of Division Siniat
In 2013 werd Jean-Pierre Hanin de Chief Financial Officer van Etex. In die positie leidde hij
ook heel wat veranderingsprojecten in goede banen, zoals de opstart van de sales en
digitale strategie. Op die manier leerde hij Etex zeer snel kennen. Als Head of Division zal hij
de activiteiten van Siniat naar een hoger niveau tillen. Het doel: Siniat positioneren als
markleider in droogbouw en de markt mee vormgeven. De fundamenten zijn hiervoor al
gelegd. Siniat heeft een speciale eenheid om de innovatieve combinatie van gipsplaten en
hoogperformante vezelcementplaten op de markt te brengen.
Etex is op dit moment bezig met de aanwerving van een nieuwe CFO om Jean-Pierre te
vervangen. Tot die tijd zal hij beide functies combineren.
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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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