Persbericht
Etex versterkt haar positie in Latijns-Amerika met nieuwe gipsplaatfabriek in Brazilië
Investering van 60 miljoen euro biedt antwoord op groeiende vraag

Brussel, 4 april 2014 – Etex is gestart met de bouw van een nieuwe gipsplaatfabriek in
Rio de Janerio (Brazilië). Met deze investering van ongeveer 60 miljoen euro wil de
groep haar aanwezigheid in Latijns-Amerika verder uitbreiden en de hoogste
productiecapaciteit voor gipsplaten op het continent verwezenlijken. De site zal
midden 2015 officieel haar deuren openen.
Op 31 maart ging de bouw van de nieuwe productievestiging in Rio de Janeiro van start. De
site bevindt zich op een strategische locatie in het industriedistrict van Santa Cruz, in de
omgeving van de haven van Rio en belangrijke toegangswegen. Op die manier zal de fabriek
vooral de regio’s in het zuiden en zuidoosten van Brazilië van gipsplaten voorzien en er het
Etex segment van gevelbekleding en bouwplaten versterken.
Sterke aanwezigheid
De nieuwe gipsplatenfabriek is een aanvulling op de twee bestaande fabrieken in de
noordoostelijke Braziliaanse staat Pernambuco, waar gipsplaten, onderdelen en gipspoeder
worden geproduceerd. Samen zullen de drie fabrieken Etex voorzien van een groot
marktaandeel in het hele land.
Dochterbedrijf Gypsum Drywall (Siniat Brazil) is een pionier en referentie in Brazilië, met een
uitgebreid netwerk van distributeurs en installateurs in alle regio’s van het land. Het bedrijf
ondersteunde de consolidatie van gipsplaten op de Braziliaanse markt door grote
bouwbedrijven en een businessnetwerk in de distributiemarkt te helpen ontwikkelen. Gypsum
Drywall nam ook actief deel aan kwaliteitsprogramma’s en leverde hoogwaardige
complementaire systemen.
Opkomende markt
“Met deze investering breidt Etex haar aanwezigheid in Latijns-Amerika, een groeimarkt van
groot strategisch belang, aanzienlijk uit. Brazilië speelt een sleutelrol in de economische
ontwikkeling van het continent. De markt voor gipsplaten groeit er sterk, twee keer sneller
dan de bouwindustrie”, vertelt Fons Peeters, CEO van Etex.
Dit jaar klokt Gypsum Drywall (Siniat Brazil) af op 20 jaar ervaring op de Braziliaanse markt.
De nieuwe fabriek zal ook de komende jaren de groeiende vraag naar gipsplaten in het land
opvangen.
Drie hoogperformante gipsplaten
De naar schatting 150 nieuwe medewerkers zullen instaan voor de productie van drie types
van hoogperformante gipsplaten: de standaardversie, de vochtbestendige en de
brandbestendige.
Deze drie platen – licht, makkelijk te gebruiken, sterk en duurzaam – bieden een antwoord
op de steeds krappere bouwdeadlines van vandaag. De gipsplaten van Etex worden gebruikt
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in residentiële en commerciële omgevingen, voor scheidingswanden, plafonds en
gevelbekledingen.
Meer informatie over Gypsum Drywall is beschikbaar op de website www.gypsum.com.br.
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 17.000 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.
Meer informatie
Regine Van Tomme
Corporate Communications Director
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