
Etex kondigt aan dat het een overeenkomst heeft ondertekend met Knauf om zijn 
gipsplaatactiviteiten in Australië over te nemen. Met deze investering breidt Etex zijn voetafdruk uit 
op de aantrekkelijke Australische bouwmarkt, met aanzienlijke groeimogelijkheden. De overname 
is onderworpen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en de afronding wordt begin 2021 
verwacht.

Knauf Plasterboard Pty Limited is een top 3-speler op de Australische markt voor gipsplaten en biedt een concurrerend 
productportfolio dat gipsplaten, metalen profielen, afwerkingsverbindingen en andere speciale materialen omvat. Het bedrijf heeft 
drie gipsplaatfabrieken in Victoria, Nieuw-Zuid-Wales en Queensland, evenals een productiefaciliteit voor metalen profielen in 
Queensland. Het stelt in totaal meer dan 300 mensen tewerk.

Waardevolle activa
Dit Australische gipsplaatbedrijf heeft sinds de oprichting in 1988 een sterke commerciële aanwezigheid in de bouwsector. Het wordt 
aangestuurd door een professioneel managementteam en levert een solide financiële prestatie dankzij waardevolle activa, waaronder 
ultramoderne faciliteiten, een sterke knowhow en een netwerk van toonaangevende distributeurs en klanten. 

Een nieuwe regionale pijler toegevoegd aan een sterke voetafdruk in lichtbouw
Door de overname van Knauf Plasterboard Pty Limited voegt Etex een nieuwe en belangrijke markt toe aan zijn gipsplaatactiviteiten. 
Naast de aanzienlijke voordelen voor de onderneming, sluit de overname ook aan bij de recente strategische heroriënteringsinitiatief 
van Etex, dat de sterke punten van de Belgische multinational in lichte en modulaire bouwtechnologieën en -oplossingen over de hele 
wereld wil versterken.

Paul Van Oyen, CEO van Etex, is enthousiast over het potentieel van deze nieuwe aanwinst voor de Etex-familie, die voor het 
gipsplaatbedrijf deuren opent tot een markt waarin de groep al aanwezig is in de brandbeschermings- en vezelcementsegmenten.
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Commentaar van Paul Van Oyen, CEO van Etex: “Ik ben blij te kunnen aankondigen dat we vandaag een overeenkomst hebben 
ondertekend voor de overname van de gipsplaatactiviteiten van Knauf in Australië. Deze transactie is een belangrijke mijlpaal in de 
uitvoering van onze strategische roadmap die twee jaar geleden werd gelanceerd. Sindsdien verkochten we een aantal activiteiten 
die niet tot onze kern behoorden, zoals dakpannen in klei en beton, omdat ze niet langer in onze portefeuille pasten. Onze strategie 
is erop gericht om toonaangevend te zijn op het vlak van lichte bouwoplossingen en modulaire bouw, om onze klanten duurzame, 
kostenefficiënte, performante en inspirerende bouwoplossingen aan te bieden. Gipsplaten spelen een belangrijke rol in dergelijke 
oplossingen en we kijken ernaar uit om nauw samen te werken met onze nieuwe collega’s om nieuwe groei-opportuniteiten te creëren.”

Over Etex
Etex is een internationale specialist in bouwmaterialen. De onderneming wilt mensen over de hele wereld inspireren om leefruimtes te 
bouwen die steeds veiliger, duurzamer, slimmer en mooier zijn.

Het hoofdkantoor van het familiebedrijf bevindt zich sinds 1905 in België en inmiddels heeft het wereldwijd meer dan 
13.000 werknemers. Etex heeft 101 productielocaties in 42 landen, en heeft in 2019 een omzet van 2,9 miljard EUR en een REBITDA van 
483 miljoen EUR opgetekend. De onderneming stimuleert een cultuur van samenwerking en zorgzaamheid, een pioniersgeest en een 
passie om altijd meer te doen voor haar klanten.

Voortbouwend op haar ervaring en de behoeften van de wereldwijde markt, streeft Etex ernaar om de levenskwaliteit van haar klanten 
te verbeteren met steeds effectievere lichte oplossingen. Haar drie R&D-centra ondersteunen vier wereldwijde divisies:

• Building Performance: droogbouwoplossingen waaronder gips- en vezelcementplaten, pleister en geformuleerde producten, 
passieve brandbeveiliging en aanverwante producten.

• Exteriors: een reeks esthetische vezelcementproducten voor externe toepassing in de agrarische, architecturale en residentiële 
sectoren.

• Industry: brandbeveiliging en hoogwaardige isolatie-oplossingen voor de bouw- en OEM (Original Equipment Manufacturer)-
sectoren.

• New Ways: hoogtechnologische modulaire off-siteoplossingen die gebaseerd zijn op houten en stalen geraamtes

Etex inspireert mensen bij het bouwen van leefruimtes. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.etexgroup.com
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