Persbericht

Etex kondigt de verkoop aan
van haar Latijns-Amerikaanse keramische tegelbusiness aan Lamosa
Brussel, 19 juli 2016 – Etex heeft de verkoop aangekondigd van haar LatijnsAmerikaanse keramische tegelbusiness aan de Mexicaanse keramische
tegelspecialist Lamosa. De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke
overdrachtsvoorwaarden.
Etex heeft de verkoop aangekondigd van haar keramische vloer- en wandtegels aan Grupo
Lamosa, een beursgenoteerde Mexicaanse specialist in keramische tegels en lijmen, voor
een waarde van ongeveer 230 miljoen US dollar. De desinvestering komt er na 25 jaar groei
onder de vleugels van Etex.
De keramische business vormt nu een sterk, regionaal platform met moderne productiesites,
zeer gewaardeerde merken en een goed ontwikkelde distributie in vier landen in Latijns
Amerika. De keramische vloer- en wandtegels worden geproduceerd in drie
productievestigingen in Peru, één in Colombia en vier in Argentinië, en worden in die landen
en in Chile verkocht. Er werken 2.100 medewerkers. In 2015 realiseerde de business een
omzet van 267 miljoen euro.
Deze desinvestering volgt op de verkoop van de keramische business in Mexico en de US in
juli van 2015. Met de verkoop van de keramisch vloer- en wandtegels, die Etex alleen in
Latijns-Amerika verkocht, kan Etex haar management- en financiële inspanningen op haar
kernactiviteiten richten.
In goede handen bij Lamosa
De keramische tegels van Etex kunnen een solide staat van dienst voorleggen, wat mooie
opportuniteiten biedt voor Lamosa. Met de overname plukt het bedrijf de vruchten van een
sterke business en kan het zijn kernactiviteiten in Latijns-Amerika uitbreiden. Lamosa stelt
4.663 mensen te werk en realiseerde in 2015 een omzet van meer dan 520 miljoen euro. De
steun van een specialist in keramische tegels die wil uitbreiden in Latijn-Amerika zal nieuwe
mogelijkheden bieden voor de bedrijven en hun medewerkers.
Paul Van Oyen, CEO van Etex, wenst alle collega’s te bedanken voor hun inspanningen om
de business al die jaren te helpen groeien. Hij zegt: “Door onze keramische business te
verkopen, geven we een boost aan de scherpschutteraanpak waarmee we onze
kernactiviteiten versterken. We zijn ervan overtuigd dat de business in goede handen is bij
Lamosa, dat zijn aanwezigheid in Latijns-Amerika wil versterken.”
De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke overdrachtsvoorwaarden.
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Over Etex
Etex is een Belgische industriële groep die bouwmaterialen produceert en verkoopt. De
kernsegmenten zijn : Etex Building Performance (bouwplaten in vezelcement en gips, en
droogbouwsystemen), Etex Roofing (leien en golfplaten in vezelcement, dakpannen in klei
en beton), Etex Cladding (vezelcementgevelbekleding), Etex Industry (hoogperformante
isolatie en passieve brandbeveiliging voor industriële spelers, zoals de olie- en gassector) en
Etex Ceramics (tot de verkoop is gefinaliseerd). In België heeft Etex naast haar hoofdzetel,
drie productievestigingen en twee R&D-centra.
Met meer dan 17.000 medewerkers in 118 productievestigingen verspreid over 42 landen, en
een omzet van om en bij de 3 miljard euro, is Etex een wereldspeler in duurzame
bouwmaterialen en oplossingen. Voor meer informatie: www.etexgroup.com.
Meer informatie
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