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Etex verwerft meerderheidsbelang in
toonaangevend Frans offsitebouwbedrijf e-Loft
De internationale specialist in bouwmaterialen Etex kondigt aan dat het een meerderheidsbelang
heeft verworven in het toonaangevende Franse offsitebouwbedrijf e-Loft. Het bedrijf wordt
onderdeel van de divisie New Ways van Etex, die duurzame, geïndustrialiseerde en modulaire
bouwoplossingen ontwikkelt. Als zodanig is deze overname een belangrijke mijlpaal in de
strategische roadmap van Etex en maakt ze onze ambitie mogelijk om de toekomst van de bouw
vorm te geven met het doel mensen te inspireren bij het bouwen van leefruimtes.

Een sterke lokale speler wordt deel van een wereldwijd team
e-Loft werd opgericht in 2012 en speelt in op de groeiende markt voor offsite woningbouw in Frankrijk. Het biedt innovatieve
B2C- en B2B-oplossingen in drie domeinen: modulaire eengezinswoningen, modulaire meergezinswooncomplexen en op maat
gemaakte gebouwen met behulp van 3D-houttechnologie. Het bedrijf heeft 180 mensen in dienst en beschikt over een moderne
productiefaciliteit van 22.000 m², die oplossingen biedt aan klanten in Bretagne en in het westen van Frankrijk. In 2020 heeft e-Loft
ongeveer 150 huizen gebouwd.
e-Loft heeft ervoor gekozen om de krachten te bundelen met Etex om te profiteren van zijn wereldwijde voetafdruk en zijn groeiende
knowhow op het vlak van digitaal platform, verkoop- en operationele processen. De overname zal ook de ambities van e-Loft
ondersteunen om de activiteiten in Bretagne en de rest van Frankrijk de komende jaren aanzienlijk te doen groeien.

In lijn met de strategische visie van Etex op offsitebouw
De visie van Etex is om een voortrekkersrol te spelen bij de transformatie van bouwmethoden en -technologieën, vooral op het vlak
van offsitebouwoplossingen. In 2020 hebben we de divisie New Ways gelanceerd om dit initiatief te leiden. Ons doel is om New
Ways de komende twee tot drie jaar te ontwikkelen, hetzij organisch, hetzij via overnames of een combinatie van beide. E-Loft is New
Ways’ eerste offsitebouwovername van een meerderheidsbelang op het Europese vasteland. Het zal ondersteund worden door onze
historische lokale aanwezigheid in Frankrijk, een land met aanzienlijke overheidssteun voor duurzaam bouwen.
In e-Loft krijgt Etex een partner met een hoogwaardige vestiging, een ervaren managementteam, een sterk, beproefd productaanbod
en een uitstekende reputatie op de markt.
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Paul Van Oyen, CEO van Etex: “We zijn erg blij e-Loft te mogen verwelkomen in onze divisie New Ways en zijn enthousiast over de
groeimogelijkheden die deze strategische overname biedt voor onze beide bedrijven. De toevoeging van e-Loft aan onze wereldwijde
ervaren lichtgewicht- en modulaire bouwbedrijven versterkt onze ambitie om toonaangevend te worden in toekomstgerichte,
duurzame bouwoplossingen.”
Philippe Roué en Edouard Lefebure, oprichters van e-Loft: “We zijn overtuigd van de aanzienlijke ontwikkeling van de 3D-modulaire
bouw in Frankrijk en in Europa in de komende jaren en zijn erg blij met het strategische partnerschap dat we net hebben opgebouwd
met Etex. Dankzij de sterke expertise die we de voorbije jaren hebben opgebouwd in 3D-houtbouw en dankzij de industriële
ondersteuning van Etex willen we nu een belangrijke speler worden in deze sector op de Franse en Europese markt.”

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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