Persbericht
Etex verkoopt Eternit Flachdach aan Soprema Group
De deal zal Soprema’s groei in Duitsland vooruit stuwen
en staat Etex toe te investeren in haar kernactiviteiten
Brussel, 16 februari 2015 — Etex kondigt de verkoop aan van haar Duitse dochter
Eternit Flachdach GmbH – een specialist op het vlak van elementen voor platte daken
zoals dakkoepels en rookluiken – aan de Franse Soprema Group. Deze strategische
acquisitie ligt volledig in lijn met de plannen van de wereldwijde bouwschilexpert om
zijn positie op de markt te versterken. De transactie is onderworpen aan de
gebruikelijke overdrachtsvoorwaarden en zou in de komende weken worden afgerond.
Flachdach: een sterke speler in een veerkrachtige markt
Binnen de Duitse markt is Flachdach – opgericht in Neuss nabij Düsseldorf in 1960 – een
toonaangevende producent van elementen voor platte daken. Flachdach richt zich
hoofdzakelijk op de Duitse renovatiemarkt, en dat met producten als dakkoepels, vlakke
glazen dakramen, rookluiken en producten voor dakafwatering. Het bedrijf staat hoog
aangeschreven voor zijn kwaliteit en innovatie, heeft 86 mensen in dienst en genereert een
omzet van ruim 20 miljoen euro in sales.
De Duitse bouwindustrie heeft de financiële crisis goed doorstaan. Getuige daarvan is de
ononderbroken groei sinds 2005. Sinds 2007 doet de markt voor platte daken het zelfs beter
dan de gehele bouwindustrie. Bovendien is de Duitse markt voor dakramen in platte daken
met voorsprong de grootste in Europa.
Soprema: strategische overname om de positie op de Duitse markt te verstevigen
Soprema werd opgericht in 1908 en is nog steeds in handen van de familie Bindschedler.
Wereldwijd werken bij Soprema 5.334 werknemers. In 2014 had de groep een omzet van
bijna 2 miljard euro in sales. Soprema Group richt zich op drie hoofdactiviteiten:
bouwmaterialen, onderaanneming en installatie van onder andere dichtingssystemen, en
dakramen en rookafzuiging. Flachdach wordt een onderdeel van Adexsi, het moederbedrijf
van Soprema’s businessunit voor dakramen en rookafzuiging.
Etex: middelen vrijmaken om verder te investeren in de kernactiviteiten
Paul Van Oyen, CEO van Etex, legt uit: “Deze desinvestering ligt in lijn met de
bedrijfsstrategie van Etex. Het laat ons toe om verder te investeren in onze kerntaken.” De
groep blijft haar positie versterken in vier marktsegmenten: gevelbekleding en bouwplaten,
materialen voor schuine daken, brandbeveiliging en isolatie, en keramische vloer- en
wandtegels.
Etex heeft het volste vertrouwen dat Flachdach dankzij de uitbreidingsplannen voor de
Duitse markt in goede handen is bij Soprema Group. Paul Van Oyen voegt toe: “De
Flachdach-medewerkers hebben jarenlang hun ongebreidelde inzet aan Etex bewezen. We
willen hen dan ook bedanken en we wensen hen het allerbeste.”
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Over Etex
Etex, het moederbedrijf van Flachdach, is een Belgische industriële 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 productievestiging en twee R&D-centra.
Met ongeveer 17.500 werknemers die werken in 119 productievestigingen verspreid over 45
landen, en een jaarlijkse omzet van meer dan 3 miljard euro is Etex een wereldspeler in
duurzame bouwmaterialen en –oplossingen. Voor meer info: www.etexgroup.com.
Over Soprema
Soprema Group werd opgericht in 1908. Vandaag de dag installeert de bouwgroep
wereldwijd miljoenen vierkante meters afwatering-, dak- en isolatiesystemen. Momenteel
werken er 5.334 mensen en telt Soprema Group 41 productiesites, 60 dochterbedrijven en
meer dan 4.000 verdelers. In 2013 liepen de verkoopscijfers nog op tot 1.800.000.000 euro.
De groep is actief in 90 landen en heeft niet alleen 8 trainingscentra in 5 landen, maar ook 7
R&D-centra die focussen op duurzame ontwikkeling.
Al 20 jaar stelt Soprema Group alles op alles om de impact van zijn producten en activiteiten
op mens en natuur te evalueren en tot een minimum te beperken. En dat voor elke fase in de
hele levensduur van een gebouw (van materiaalproductie tot constructie, ingebruikname en
afbraak). Soprema’s R&D-aanpak richt zich sterk op duurzame ontwikkeling.
Bouwmaterialen worden dan ook zo veel mogelijk hergebruikt in het productieproces. Voor
meer info: www.soprema.com.
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