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Etex Group verwerft leiderspositie in “dry construction”
Overname Lafarge Gypsum transformeert Etex Group

Brussel, 4 november 2011 – Etex Group kondigt vandaag de overname aan van de Europese en
Latijns-Amerikaanse activiteiten van Lafarge Gypsum. Deze overname is een belangrijke
strategische stap voor Etex Group en bevestigt haar engagement in “dry construction”. De
stijgende vraag naar energiezuinige woningen in Europa, de betere performantie van lightweight
construction en de vraag naar goedkope woningen in de groeimarkten maken van dry construction
één van de snelst groeiende segmenten in de bouwsector. Door deze overname verwerft Etex een
leiderspositie in Europa en Latijns-Amerika.
Etex Group verwerft vandaag de activiteiten van Lafarge Gypsum in Europa en Latijns-Amerika. Deze
afdeling omvat 43 fabrieken in 13 landen en vertegenwoordigt een omzet van bijna 1 miljard euro,
goed voor 35% van de omzet van Etex Group.
Etex Group en Lafarge Gypsum werken sinds meer dan 15 jaar samen in Latijns Amerika en zijn er
marktleider voor gipsplaten. Door de overname wordt Etex Group voor gipsplaten één van de drie
grote spelers in Europa. De nieuwe afdeling heeft unieke expertise zowel op het vlak van
marktkennis als op het vlak van onderzoek en ontwikkeling. Zij wordt een belangrijk groeiplatform
voor de toekomst.
Met deze overname bevestigt Etex haar engagement in “dry construction”. Etex heeft een lange
ervaring in deze markt waar zij wereldwijd aanwezig is met vezelcementplaten en gipsplaten in
Latijns Amerika. Door de Europese activiteiten van Lafarge hieraan toe te voegen, wordt Etex Group
een toonaangevende speler in één van de snelst groeiende segmenten van de
bouwmaterialenmarkt.
De wereldwijde trend van “wet” (bakstenen en cement) naar “dry construction” wordt in Europa
versterkt door de groeiende vraag naar meer energiezuinige of passieve woningen. In de
groeimarkten wordt deze trend versterkt door de vraag naar betaalbare woningen en door een
groeiende middenklasse.

De overname past in Etex’ strategie om leidersposities te verwerven in specifieke markten,
waaronder dakbedekking, gevelbekleding, bouwplaten, passieve brandbeveiliging en
hoogrendementsisolatie en keramische tegels. Etex Group heeft 121 fabrieken in 44 landen en
realiseert een zakencijfer van € 2,86 miljard met meer dan 16.800 werknemers.
De nauwe samenwerking tussen Etex Group en Lafarge blijft behouden aangezien Lafarge een 20%
minderheid behoudt in de nieuwe divisie.

Fons Peeters, CEO van Etex Group, bevestigt: “De overname van Lafarge Gypsum creëert een nieuwe
dynamiek voor Etex Group. Dry construction is één van de strategische assen voor Etex en zal een
fundamentele groeifactor zijn in de toekomst. De acquisitie was een unieke kans om een leiderspositie
te verwerven in deze markt. Onze strategische focus zal ook nieuwe mogelijkheden geven aan de
afdeling gipsplaten en haar toelaten om de klanten een nog betere service te verlenen.”
“Deze nieuwe afdeling biedt een perfect antwoord op de toekomstige uitdagingen van de
wereldwijde bouwmarkt en de steeds strengere eisen inzake energiezuinig bouwen. De sterkte van
Etex Group is gebaseerd op erkende technologische expertise en haar sterkte inzake onderzoek en
ontwikkeling, die gestimuleerd worden door het ondernemerschap van haar werknemers. Deel
uitmaken van Etex Group brengt nieuwe perspectieven voor de 3.300 werknemers van Lafarge
Gypsum”, zegt Bernard Lekien, hoofd van de Europese gipsdivisie.
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