Persbericht
Halfjaarresultaten : Etex bevestigt winstgevende groei
Brussel, 31 augustus 2017 – Etex rapporteert voor het eerste halfjaar een vergelijkbare
stijging van 3,9% voor de omzet en 5,4% voor de Rebitda. De Rebitda bedraagt 211
miljoen euro, met een marge van 14,9% tegenover 14,6% vorig jaar.
Halfjaarresultaten tonen groei op vergelijkbare basis van de omzet en de Rebitda
In de loop van de eerste jaarhelft van 2017 boekte Etex een omzet van 1,414 miljard euro,
een groei van 3,9% op vergelijkbare basis (zelfde wisselkoersen en zelfde activiteiten).
Rekening houdend met de verschillen in de activiteiten en met de wisselkoersen betekent dit
een daling met 4,5%. De scope impact komt voornamelijk van de verkoop van de LatijnsAmerikaanse vloer- en wandtegelactiviteit in september 2016.
De resulterende genormaliseerde operationele kasstroom (Rebitda) bedraagt 221 miljoen
euro. Dit is een groei op vergelijkbare basis van 5,4% en een daling van 2,4% rekening
houdend met de impact van de verschillen in activiteiten en wisselkoersen. De Rebitdamarge bedraagt 14,9%, tegenover 14,6% eind juni 2016.
De netto financiële schuld daalde van 885 miljoen euro eind juni 2016 naar 681 miljoen
euro eind juni 2017. Deze sterke daling is voornamelijk te danken aan de verkoop van de
Latijns-Amerikaanse vloer- en wandtegelactiviteit in september 2016. De ratio netto
financiële schuld-Rebitda is gedaald van 2,0 eind juni 2016 naar 1,6 eind juni 2017.
Etex Building Performance groeide in vergelijking met vorig jaar en vooral in Frankrijk,
Polen en het Verenigd Koninkrijk wist de divisie uitstekende resultaten neer te zetten. Buiten
Europa heeft de politieke instabiliteit in Zuid-Afrika een negatieve impact op de cijfers, terwijl
de omzet in Peru toeneemt dankzij de succesvolle lancering van een nieuw woningconcept.
Etex Façade blijft verder groeien in alle regio's en is de snelst groeiende divisie. Etex
Industry presteert zoals verwacht, ondanks de capaciteitsbeperkingen die worden
aangepakt met verdere investeringen. In Italië en het Midden-Oosten werden goede
resultaten geboekt. De resultaten van Etex Roofing liggen in lijn met die van vorig jaar, met
moeilijke marktomstandigheden in Duitsland.
In juli werd een akkoord bereikt om van Etex de meerderheidsaandeelhouder te maken
van Pladur, een Spaanse producent van gipsproducten. Dit akkoord, waarvoor de
gebruikelijke overdrachtsvoorwaarden gelden, voorziet in de verkoop van 35% van de
aandelen van de huidige meerderheidsaandeelhouder Coemac aan Etex tegen eind 2017 en
een optie voor Coemac om de resterende 24,31% in 2020 over te dragen.
Paul Van Oyen, CEO van Etex, bevestigt de vooruitzichten voor het jaar: "Rekening
houdend met de huidige marktsituatie verwachten we voor 2017 een bescheiden groei van
de omzet, de netto winst en de vrije kasstroom."
Wijzigingen in de raad van bestuur
In mei 2017 bereikte J. Alfons Peeters, voormalig CEO van het bedrijf, de leeftijdslimiet en
stapte hij uit de raad van bestuur. Etex verwelkomde op hetzelfde moment Pierre Vareille als
bestuurslid.
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Meer informatie over het management en de raad van bestuur van Etex is te vinden op de
website: http://www.etexgroup.com/nl-be/wie-zijn-we/onze-mensen/management.
Kerncijfers juni 2017
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- 4,5%
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Genormaliseerde operationele kasstroom (rebitda)
% omzet

216
14,6%
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14,9%

- 2,4%

5,4%
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134
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- 1,4%
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Eenmalige opbrengsten en kosten

- 16

-9

Operationele kasstroom (ebitda)

201

202

0,6%

119
8,1%

125
8,8%

4,2%

Winst van het boekjaar
Aandeel van de groep
Minderheidsbelangen
Werkkapitaal (*)

55
52
3
460

67
64
3
433

20,8%
22,1%

Netto financiële schuld

885

681

39

29

In miljoen euro

Genormaliseerd bedrijfsresultaat (rebit)
% omzet

Bedrijfsresultaat (ebit)
% omzet

Investeringen

(*) exclusief de positieve impact van 200 miljoen euro van het factoring-zonderverhaalprogramma (non-recourse factoringprogramma) eind juni 2017 in vergelijking met de
195 miljoen euro eind juni 2016.

Over Etex
Etex is een Belgische industriële groep die bouwmaterialen produceert en verkoopt. De
kernactiviteiten zijn
 Etex Building Performance: gipskartonplaten, pleister en geformuleerde producten,
vezelcement bouwplaten, passieve brandbeveiliging en aanverwante producten, en
droogbouwoplossingen
 Etex Roofing: daksystemen, leien, dakpannen en golfplaten, en dakaccessoires
 Etex Façade: residentiële en architecturale gevelbekleding in vezelcement
 Etex Industry: hoogperformante isolatie en brandbeveiligingsoplossingen voor
industriële spelers, zoals de sector van olie & gas.
Met ongeveer 15.000 medewerkers in 107 productievestigingen verspreid over 42 landen, en
een omzet van bijna 3 miljard euro, is Etex een wereldspeler in duurzame bouwmaterialen
en -oplossingen. Naast haar hoofdkantoor heeft Etex in België drie productievestigingen en
twee R&D-centra. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.etexgroup.com.
Meer informatie
Regine Van Tomme
Corporate Communications Director
Tel + 32 2 778 12 11 or +32 2 778 12 84
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