Persbericht

Etex wordt meerderheidsaandeelhouder
van Spaanse producent van gipsproducten Pladur
Brussel, 24 juli 2017 – Etex heeft een akkoord gesloten om meerderheidsaandeelhouder
te worden van Pladur, een Spaanse producent van gipsproducten. Sectorgenoot
Coemac is momenteel voor 59,31% eigenaar van het bedrijf, terwijl Etex de resterende
40,69% van de aandelen bezit. De overeenkomst betreft de verkoop van 35% van
Coemacs aandelen aan Etex, met een optie voor Coemac om de overige 24% over te
dragen tegen 2020. De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke
overdrachtsvoorwaarden en er wordt verwacht dat ze in december 2017 zal worden
afgerond.
Sterk fundament
Sinds de overname van Lafarge Gypsum bezit Etex aandelen van Pladur. Als het dit
aandeelhouderschap kan uitbreiden, verwerft de bouwmaterialengroep de
meerderheidspositie in een gerenommeerde gipsspeler. In de voorbije veertig jaar bouwde
Pladur immers een sterke reputatie op in Spanje en daarbuiten. Het leeuwendeel van zijn
omzet realiseert het bedrijf op de Spaanse markt. Daarnaast exporteert Pladur gipsplaten,
metalen stutten, pleisterproducten en -mengsels en accessoires naar Europa, het
Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika.
In een fabriek in Valdemoro (Madrid) produceert Pladur gipsplaten en binnenkort ook in
Gesla (Zaragoza). De sites in Beuda, Martos en Mañeu worden voornamelijk gebruikt voor
het maken van gipspoeder. Pladur stelt op deze sites 321 mensen tewerk.
Marktpotentieel
Een meerderheidspositie uitbouwen in Pladur biedt kansen voor Etex. De groep versterkt zo
haar aanwezigheid in een bouwmaterialenmarkt die zich aan het herstellen is. Sinds 2013
klimmen de Spaanse huizenmarkt en de commerciële bouwmarkt uit een recessie.
Bovendien stijgt de vraag naar droogbouwmethodes, wat de deur openzet naar verdere groei
in Spanje.
Strategische match
“We willen een leidersrol spelen op het vlak van bouwplaten en droogbouw”, vertelt
Paul Van Oyen, CEO van Etex. “Dat we de meerderheidsaandeelhouder en eventueel de
volledige eigenaar van Pladur worden, is daarbij een troef. We bestrijken de Europese markt
nog beter en Pladurs lokale uitvalbasis en exportactiviteiten bieden potentieel, waarop we
kunnen voortbouwen.”
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Over Etex
Etex is een Belgische industriële groep die bouwmaterialen produceert en verkoopt, en
focust daarbij op deze kernactiviteiten:
● Etex Building Performance – bouwplaten van gips en vezelcement, gips- en
gerelateerde producten, brandbeveiliging en droogbouwoplossingen
● Etex Roofing – daksystemen, leien en golfplaten in vezelcement, klei- en
betondakpannen, en dakaccessoires
● Etex Façade – gevelbekleding in vezelcement
● Etex Industry – hoogperformante isolatie en passieve brandbeveiliging voor
industriële spelers zoals de olie- en gasindustrie.
Met ongeveer 15.000 medewerkers in 120 productievestigingen in 42 landen en een omzet
van bijna 3 miljard euro is Etex een wereldspeler op het vlak van duurzame bouwmaterialen
en -oplossingen. Naast haar hoofdkantoor heeft Etex in België 3 productievestigingen en 2
R&D-centra. Meer informatie is beschikbaar op www.etexgroup.com.
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