Persbericht
Etex herfinanciert obligatie met een Schuldschein-lening
Brussel, 20 oktober 2016 – Dankzij de grote interesse van investeerders heeft Etex met
succes een Schuldschein-lening afgesloten voor 300 miljoen euro.
Etex heeft op 19 oktober de plaatsing van een Schuldschein-kredietovereenkomst afgerond.
Gevolg gevend aan de grote vraag van investeerders trok de bouwmaterialengroep het
initieel geplande bedrag van 150 miljoen euro op tot 300 miljoen euro. De Schuldschein heeft
looptijden van 5 en 7 jaar, met zowel vaste als variabele rentes. Er werd op ingetekend door
Europese en Aziatische banken en verzekeringsmaatschappijen.
De uitgifte van de Schuldschein kwam er om de obligatielening van Etex te herfinancieren.
Die obligatie – met een waarde van 400 miljoen euro en een jaarlijkse coupon van 5% –
vervalt in maart 2017. Het verschil zal worden gefinancierd door de eigen
kasstroomgeneratie en beschikbare kredietlijnen.
Etex is tevreden met de uitkomst van de Schuldschein-overeenkomst. “Dat we 300 miljoen
euro konden ophalen, toont duidelijk aan dat investeerders vertrouwen hebben in Etex”, zegt
Paul Van Oyen, CEO van Etex. “Deze transactie verbreedt onze investeerdersbasis tegen
aantrekkelijke marktvoorwaarden, ze verhoogt het aantal vervaldagen en verbetert ons
schuldprofiel aanzienlijk”, voegt hij toe.
Over Etex
Etex is een Belgische industriële groep die bouwmaterialen produceert en verkoopt. De
kernactiviteiten zijn:
• Etex Building Performance: gevelbekleding en bouwplaten in vezelcement en gips,
brandbeveiliging en droogbouwoplossingen
• Etex Roofing: daksystemen, leien en golfplaten in vezelcement, klei- en
betondakpannen en dakaccessoires
• Etex Cladding: gevelbekleding in vezelcement
• Etex Industry: hoogperformante isolatie en passieve brandbeveiliging voor industriële
spelers, zoals de sector van olie & gas.
Met meer dan 17.000 medewerkers in 120 productievestigingen verspreid over 42 landen, en
een omzet van 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 op de website vinden: www.etexgroup.com.
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*Cijfers voor 2015

Etex – Persbericht – Schuldschein afgerond – pagina 1 van 1

