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Resultaten en jaarverslag 2020 
 

 

Hoogtepunten: 

 Daling van de omzet op vergelijkbare basis met 3,1%, voornamelijk als gevolg van de impact van 
de COVID-19-pandemie 

 Aanzienlijke stijging van de REBITDA op vergelijkbare basis met 10,9%, vooral dankzij de verbeterde 
marges en de beheersing van de overheadkosten 

 Aanzienlijke stijging van de recurrente nettowinst (aandeel van de Groep) tot 215 miljoen EUR  
(+ 15,1%), opnieuw een recordprestatie 

 Hoogste vrije kasstroom vóór dividenden, overnames en desinvesteringen ooit: 313 miljoen EUR 

 Laagste netto financiële schuld ooit: 15 miljoen EUR 

 Dividend over de winst van 2020: 0,70 EUR per aandeel voorgesteld door de Raad van bestuur 

 Vooruitzichten voor 2021: positieve orderportefeuille in de eerste helft van het jaar, onzekerheid 
in de tweede helft. Verwachte impact van de COVID-gerelateerde volatiliteit op de omzet dit jaar 
en volgend jaar 

 Digitaal jaarverslag 2020 beschikbaar op https://www.etexgroup.com/en/living/investor-
relations/annual-report-2020  

 
Commentaar van Paul Van Oyen, CEO van Etex : “2020 was een jaar van crisismanagement en veerkracht, 
maar ook een jaar van zorgzaamheid waarin we de uitvoering van onze strategie hebben versneld. Bij alles 
wat we in dit ongekende jaar hebben ondernomen, was de veiligheid en het welzijn van onze mensen onze 
eerste prioriteit. Dat is nog steeds zo. Etex schakelde snel over naar crisismodus: er werd een speciaal 
crisismanagementteam opgericht, er werden ambitieuze kostenbeheersingsmaatregelen genomen en de 
communicatie met onze mensen werd geïntensiveerd. We hebben de lokale besluitvorming versterkt, 
zodat onze managers op het terrein de juiste stappen konden zetten en onze mensen meer vertrouwen 
kregen. Wat de productie betreft, hebben we snel fabrieken voor een aantal weken gesloten en zeer 
strenge veiligheidsregels vastgesteld. Globaal genomen hebben we ons doel nooit uit het oog verloren: 
‘Inspiring ways of living’ is ondanks talrijke obstakels onze tastbare bijdrage aan de wereld gebleven. 

Ik ben er dan ook trots op te kunnen melden dat Etex de storm heeft doorstaan. We hebben aanzienlijke 
vooruitgang geboekt wat onze strategische roadmap betreft, met name door desinvestering van de laatste 
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activa van onze divisie Residential Roofing en door een aantal belangrijke overnames in onze activiteiten 
gipslaten, passieve brandbeveiliging en modulaire en offsitebouw. Op financieel vlak heeft de COVID-19-
pandemie uiteraard haar tol geëist en een impact gehad op de omzet van al onze divisies, behalve 
Residential Roofing. Toch heeft Etex het uitstekend gedaan op het gebied van winstgevendheid: de 
REBITDA steeg met 10,9% op vergelijkbare basis. Bovendien is onze recurrente nettowinst (aandeel van de 
Groep) met 15,1 % gestegen en is de onderneming bijna schuldenvrij. 

Onze omzet zal dit en volgend jaar waarschijnlijk onder druk komen te staan, maar onze prestatiecultuur is 
er nog steeds en we willen ons met nog meer gretigheid focussen op duurzaamheid en onze klanten. De 
overnames die we in 2020 hebben gedaan, zullen onze toekomstige groei in markten met een groot 
potentieel stimuleren. In 2021 zullen we blijven zoeken naar nieuwe opportuniteiten, aangezien we ons 
momenteel in een uitstekende positie bevinden om aanzienlijke investeringen te doen. 

Tot slot zal Jean-Louis de Cartier de Marchienne op onze Algemene vergadering van aandeelhouders van 
26 mei 2021 het einde bereiken van het maximum aantal termijnen als Voorzitter van de Raad van bestuur. 
Op de eerste vergadering van de Raad van bestuur na de Algemene vergadering zal worden voorgesteld 
om Johan Van Biesbroeck te benoemen als nieuwe Voorzitter. Ik zou van de gelegenheid gebruik willen 
maken om Jean-Louis te bedanken voor zijn ondernemersgeest, zijn toewijding en zijn steun aan het 
uitvoerend management. Sinds 2006 heeft hij Etex door moeilijke tijden geloodst, zoals de financiële crisis 
van 2008 en de huidige COVID-19-pandemie, en heeft hij tal van strategische verwezenlijkingen in goede 
banen geleid, zoals de overname van Lafarge in 2011, de verkoop van onze keramiekactiviteiten in 2016 of 
onze recente uitstap uit onze Residential Roofing-activiteiten. Bovendien heeft onze onderneming onder 
zijn leiding haar bestuur verbeterd. De Raad van bestuur en de medewerkers van Etex zijn hem bijzonder 
dankbaar voor zijn essentiële rol in de successen van de onderneming.” 
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Jaarverslag 2020: onze medewerkers vertellen het verhaal 

In het jaarverslag dat in het teken stond van onze prestaties en verwezenlijkingen in 2020 hebben we vier 
inspirerende verhalen belicht: 

- In het kader van onze digitale roadmap heeft het regionale team dat zich focust op de toeleveringsketen 
en de klantenservice in Latijns-Amerika een omnichannel-klantenserviceplatform uitgerold dat als basis zal 
dienen voor het leveren van uitzonderlijke klantervaringen wereldwijd. 

- Om te voldoen aan de behoeften van onze klanten in markten waar we geen productievestiging hebben, 
doet de divisie Exteriors een beroep op compacte organisaties verspreid over de hele wereld. Onze 
collega's in deze kantoren delen de beproevingen en triomfen van het werken zonder grotere vezelcement-
faciliteiten in de buurt. 

- Aangezien veiligheidsnormen en -standaarden in de bouw een steeds belangrijkere rol spelen bij 
nieuwbouw, helpt het Etex-team in India de markt voor brandwerende deuren proactief vorm te geven via 
een innovatiegericht partnerschap met Narsi, een van India’s toonaangevende fabrikanten van 
bouwoplossingen. 

- Het in houtskeletbouwtechnologie gespecialiseerde Tecverde en staalbedrijf Brasil ao Cubo werkten 
samen aan een ambitieus project: de bouw en uitbreiding van een aantal ziekenhuizen in Brazilië om de 
druk van de pandemie te verlichten. 

Als aanvulling op het jaarverslag kunnen lezers een video bekijken waarin onze CEO Paul Van Oyen een 
“coronaveilig” gesprek aangaat met zes medewerkers die uitleggen hoe Etex zich het afgelopen jaar heeft 
ingezet voor mensen, de veiligheid, de prestaties, de strategie, lichtgewichtconstructies ... en de wereld.  

Bekijk de video en/of download het volledige jaarverslag 
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Opmerkelijke winstgevendheid en laagste nettoschuld ooit ondanks druk op de omzet 
 

Bijdrage aan de REBITDA-evolutie van 2019 tot 2020 (in miljoen EUR) 
 

 

In 2020 daalde de omzet van Etex met 3,1% op vergelijkbare basis (zelfde wisselkoersen en 
consolidatiekring) tot 2,616 miljard EUR. Die daling is kleiner dan de krimp van de wereldeconomie in 2020. 
De omzetdaling is te wijten aan de strenge lockdownmaatregelen die in verschillende regio's werden 
genomen, vooral in het tweede kwartaal, waardoor de marktvraag terugliep en verscheidene fabrieken 
tijdelijk werden gesloten. Ondanks forse investeringen in merken, verbeterde serviceniveaus en een inhaal 
in de omzet na de lockdown, lieten al onze divisies een omzetdaling optekenen, behalve Residential 
Roofing. De verandering in de consolidatiekring had een negatieve impact van 4,2% en is voornamelijk toe 
te schrijven aan de verkoop van onze Residential Roofing-activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Portugal 
in 2019 en in Zuid-Afrika medio 2020. Die impact werd gedeeltelijk gecompenseerd door de overname van 
FSi Limited, een bedrijf dat zich toelegt op passieve brandbeveiliging, in het Verenigd Koninkrijk in 2020. 
De resterende negatieve impact van 3,7% op de omzet is te wijten aan ongunstige wisselkoerseffecten, 
voornamelijk als gevolg van de zwakkere Argentijnse peso, de Chileense peso, de Braziliaanse real en de 
Nigeriaanse naira. Inclusief het effect van de wijziging van de consolidatiekring, de wisselkoersen en 
hyperinflatie, daalde de omzet met 11,0%.  

De genormaliseerde operationele kasstroom (REBITDA) steeg met 10,9% op vergelijkbare basis tot  
484 miljoen EUR. Deze uitstekende prestatie in ongekende omstandigheden is vooral te danken aan de 
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verbeterde marges en de beheersing van de overheadkosten. De marges stegen dankzij het beheer van de 
productmix en kostenbesparingen bij externe aankopen en in onze eigen productieprocessen. De 
overheadkosten werden vanaf het begin van de COVID-19-pandemie streng onder controle gehouden: ze 
daalden met 5,9% op vergelijkbare basis, terwijl de omzet terugliep met 3,1% op vergelijkbare basis. 
Hierdoor steeg de REBITDA-marge van 16,4% in 2019 tot 18,5% in 2020, het hoogste niveau ooit, ondanks 
de negatieve impact van de gewijzigde consolidatiekring (6,1%), de ongunstige wisselkoerseffecten en de 
impact van hyperinflatie (4,6%) ten opzichte van 2019. 

De netto recurrente winst (aandeel van de Groep) van Etex steeg in 2020 met 15,1% tot 215 miljoen EUR, 
opnieuw een recordprestatie. De niet-recurrente elementen hebben betrekking op 
herstructureringsinitiatieven en daaruit voortvloeiende waardeverminderingen (voornamelijk in verband 
met de sluiting van onze gipsplaat-papierfabriek in Frankrijk) en op belangrijke winsten op de verkoop van 
niet-operationele activa en activiteiten. De nettowinst van de onderneming steeg in 2020 met 11,4% op 
jaarbasis tot 201 miljoen EUR. 

De netto financiële schuld van Etex daalde met 316 miljoen EUR, van 331 miljoen EUR eind december 2019 
tot 15 miljoen EUR eind december 2020. Deze daling weerspiegelt de sterke vrije-kasstroomgeneratie, met 
een vrije kasstroom vóór dividenden, overnames en desinvesteringen van 313 miljoen EUR (versus  
152 miljoen EUR in 2019), en in mindere mate de opbrengsten uit desinvesteringen na aftrek van 
overnames. De nettoschuld in 2020 omvat het gunstige effect van het factoring-zonder-verhaalprogramma 
(non-recourse factoring), dat aan het eind van het jaar 159 miljoen EUR bedroeg (tegenover  
154 miljoen EUR eind 2019). Zonder dat programma zou de netto financiële schuld 174 miljoen EUR 
bedragen (tegenover 485 miljoen EUR eind 2019). De netto financiële schuld/REBITDA-ratio verbeterde 
van 0,5x in 2019 tot -0,2x in 2020. Zonder het gunstige effect van het factoring-zonder-verhaalprogramma 
zou deze ratio verbeteren van 1,0x tot 0,4x op jaarbasis. 

Op de Algemene vergadering van aandeelhouders van 26 mei 2021 zal de Raad van bestuur van Etex 
voorstellen om, boven op de verwachte verhoging met 10%, het dividend over de winst van 2020 
uitzonderlijk met nog eens 10% te verhogen, tot 0,70 EUR per aandeel (+20,7% in totaal). 
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Omzet per divisie 

 
Bijdrage aan de omzetevolutie van 2019 tot 2020 (in miljoen EUR) 

 

 

De divisie Building Performance zag haar omzet met 3,4% op vergelijkbare basis dalen tot  
1.639 miljoen EUR als gevolg van de COVID-19-pandemie die bijna alle regio's trof. De omzet daalde sterk 
vanaf medio maart, vooral in Zuidwest-Europa, Latijns-Amerika en het VK, en werd slechts gedeeltelijk 
gecompenseerd door sterke prestaties in Oost-Europa. Het retailsegment ondervond weinig gevolgen van 
de pandemie met een toename van de doe-het-zelf- en renovatieactiviteiten, terwijl het projectsegment 
in sommige regio’s zwaar getroffen werd. Building Performance is erin geslaagd zijn prestaties tijdens de 
pandemie te verbeteren. Dat was te danken aan de opleving van de omzet in de tweede helft van het jaar, 
met een inhaalbeweging van de volumes die in het tweede kwartaal zwaar werden getroffen, en aan 
kostenbesparingen (onder meer bij de aankoop). Beide factoren maakten de impact van de COVID-19-
pandemie gedeeltelijk goed. De innovatieratio van Building Performance bereikte in 2020 hetzelfde niveau 
als in 2019. Wereldwijd werden bijna 30 producten gelanceerd, waaronder innovatieve en exclusieve 
technologieën zoals Defentex. 

De omzet van onze divisie Exteriors (569 miljoen EUR) werd beïnvloed door een omzetdaling met  
4 miljoen EUR op vergelijkbare basis (-0,7%) die voornamelijk toe te schrijven was aan Nederland 
(stopzetting van de subsidies en de Nederlandse stikstofcrisis), Ierland, Noord-Europa en Peru (golfplaten). 
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In het residentiële segment hebben alle Europese markten zich in de tweede helft van het jaar goed 
hersteld, dankzij een sterke activiteit op het gebied van woningreparatie, -onderhoud en -verbetering. De 
divisie Exteriors hield goed stand dankzij de segmenten gevelbeplating en leien, die in 2020 een globale 
omzetstijging kenden, onder impuls van een sterke renovatiemarkt. Het architectuursegment werd 
getroffen door een gebrek aan nieuwe projecten, wat rechtstreeks verband hield met de COVID-19-crisis, 
en de vezelcementactiviteiten werden net als in 2019 beïnvloed door hun blootstelling aan langdurige 
trends in de landbouwsector. 

Als we de in 2019 verkochte activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Portugal buiten beschouwing laten, 
steeg de omzet van Residential Roofing in 2020 met 4,9% op vergelijkbare basis tot 253 miljoen EUR. Dit is 
vooral te danken aan de betere prestaties van Creaton in Duitsland en Polen. De totale volumes bleven 
gelijk, maar de verbeterde productmix had een positief effect op de omzet. 

Industry zag zijn omzet op vergelijkbare basis met 18,9% dalen tot 144 miljoen EUR. De divisie werd in bijna 
alle regio's zwaar getroffen door de COVID-19-pandemie, al was de impact minder groot in Duitsland en 
Oostenrijk. Over het geheel genomen hadden alle segmenten te lijden. Er word een langzaam herstel 
verwacht voor de segmenten olie & gas en transport, terwijl andere segmenten al enig herstel lieten zien 
in de tweede helft van vorig jaar. 

De omzet van New Ways daalde met 8,9% tot 10 miljoen EUR, vooral door het effect van de pandemie op 
de Britse markt. Onze niet-geconsolideerde deelnemingen in verschillende gemeenschappelijke 
ondernemingen zijn niet opgenomen in de omzet van New Ways. 

 
Belangrijkste ontwikkelingen 

Met de desinvesteringen van Marley South Africa, Creaton en onze participatie van 50% in RBB NV heeft 
Etex haar Residential Roofing-divisie volledig verkocht in 2020. Hiermee hebben we één van onze 
strategische ambities volledig gerealiseerd. 

Vorig jaar heeft Etex opmerkelijke resultaten geboekt in verband met zijn zes strategische pijlers. De 
belangrijkste mijlpalen die werden bereikt, zijn: 

 In februari 2021 hebben we de overname van de gipsplaatactiviteiten van Knauf Plasterboard Pty 
Limited in Australië afgerond. Dit bedrijf behoort tot de drie grootste spelers in zijn markt en biedt 
goed ontwikkelde technologie, ultramoderne faciliteiten en sterk talent. Deze overname geeft ons 
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toegang tot een rijk netwerk van leveranciers en partners en geeft ons een voet aan de grond in 
een goed ontwikkelde markt. 

 Om een echt klantgerichte organisatie te worden, hebben we wereldwijd aanzienlijke inspanningen 
geleverd om onze divisiemerken te heroriënteren rond de reële behoeften van onze klanten. 

 De overname van de in het VK gevestigde innovator op het gebied van passieve brandwerende 
producten FSi Limited in september 2020 draagt bij aan onze ambitie om een wereldleider te 
worden in de sector van passieve brandwerende oplossingen. Door deel uit te maken van onze 
groep profiteert FSi van ons wereldwijde bereik en onze technologische knowhow op het gebied 
van passieve brandwering, en kunnen we nog dichter bij onze klanten in het VK en Europa staan. 

 Maatschappelijk verantwoord ondernemen is vorig jaar geïntroduceerd als één van onze zes 
strategische pijlers. Vervolgens heeft Etex het Global Compact van de VN voor duurzame en 
verantwoorde bedrijfspraktijken ondertekend en heeft het zich ook achter de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de VN geschaard. In 2020 hebben we belangrijke mijlpalen 
bereikt in onze drievoudige milieuambitie: geen afval meer gestort, decarbonisatie en geen 
drinkbaar water verbruiken in onze industriële processen. Bovendien geeft onze ESG-
risicoclassificatie van 18,5 op 100 aan dat wij een laag risico hebben. Later dit jaar zal Etex voor het 
eerst een Duurzaamheidsverslag uitbrengen dat voldoet aan de eisen van het Global Reporting 
Initiative (GRI). 

 In 2020 is in alle vier divisies aanzienlijke vooruitgang geboekt met onze digitale pijler. Naast de 
uitrol van een portaalsite ten behoeve van onze klanten die online bestelmogelijkheden omvat, 
hebben we marketingautomatiseringsmogelijkheden, een nieuw bedrijfsmodel voor ons merk 
Cedral en een superieure klantervaring via alle kanalen geïntroduceerd. 

 In januari 2020 werd de divisie New Ways gelanceerd, waarbij we onze expertise, technologieën 
en initiatieven op het gebied van modulaire en geïndustrialiseerde bouw onder één flexibele 
organisatiestructuur hebben samengebracht. In februari 2020 hebben we via E2E, onze 50/50 joint 
venture met Arauco, de overname afgerond van een meerderheidsbelang in Tecverde, de 
Braziliaanse pionier op het gebied van geïndustrialiseerde en houtskeletbouw. De toevoeging van 
Tecverde aan onze divisie New Ways zal ons in staat stellen ons aanbod te verbreden en onze 
ambitieuze bedrijfsplannen in Zuid-Amerika, en Europa te verwezenlijken. In januari 2021 heeft 
Etex ook een meerderheidsbelang verworven in het toonaangevende Franse offsitebouwbedrijf e-
Loft. e-Loft is New Ways’ eerste offsitebouwovername op het Europese vasteland. 
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Wat veiligheid betreft, behaalde Etex in 2020 een uitstekende prestatie na twee jaar onafgebroken inzet. 
Als gevolg daarvan heeft onze organisatie haar reeds lage aantal incidenten nog verder verlaagd van een 
plateau tussen 1,9 en 2,6, naar 1,4, het laagste peil ooit. 

In het licht van de resultaten van 'Me & Etex', onze uitgebreide enquête van 2018, staat de betrokkenheid 
van werknemers hoog op onze agenda. Om voeling te hebben met onze mensen en hun welzijn te 
garanderen, hebben we een korte versie van de enquête verspreid vorig jaar. Op basis van hun antwoorden 
konden we met trots vaststellen dat onze medewerkers zich meer betrokken voelen dan twee jaar geleden 
– een opmerkelijke prestatie, vooral gezien de wereldwijde context. 

We hebben extra aandacht besteed aan productie door Christophe David als Chief Manufacturing Officer 
op te nemen in het Executive Committee. Door de fabrieken (en groeven) onder één 'dak' te brengen, 
kunnen we in de toekomst nog efficiënter en effectiever werken en de functionele uitmuntendheid 
stimuleren die nodig is om een productie van wereldklasse te bereiken.  

Er is ook een Business Process Owners (BPO)-team opgericht om onze processen verder te optimaliseren 
en te stroomlijnen en om de bedrijfs- en klantwaarde te maximaliseren. Dit is de volgende stap in ons 
streven naar processen van wereldklasse. 

Begin 2020 hebben we 'United to Inspire' gelanceerd, een oefening waaraan medewerkers van over de 
hele wereld deelnamen, met als doel de loyaliteit, de betrokkenheid en het vertrouwen van klanten te 
vergroten door Etex te positioneren als een robuust overkoepelend bedrijfsmerk. De campagne werd het 
hele jaar door gevoerd en medewerkers namen deel aan talrijke bijeenkomsten (zogenaamde 'townhall 
meetings') en daaropvolgende initiatieven. 

Tot slot reikten we in 2020 de eerste Etex CEO Award uit. Deze prijs ging naar procesingenieur en 
coatingsupervisor Michael Orlowski voor zijn werk aan het project 'Zero Rejects' in onze 
vezelcementfabriek in Neubeckum, Duitsland. In totaal reikten we ook 195 Etex Excellence Awards en 1.080 
Etex Impact Awards uit aan medewerkers over de hele wereld. 
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Vooruitzichten voor 2021 nog steeds bepaald door de COVID-19-impact 

We hebben momenteel een goed zicht op onze orderportefeuille en kunnen bevestigen dat de 
vooruitzichten voor de eerste zes maanden van 2021 positief zijn. De vraag is over het algemeen sterk in 
zowel Europa als Latijns-Amerika, met name de vraag naar onze gipsplaatproducten. Etex blijft profiteren 
van de voortdurend groeiende renovatiemarkt nu klanten geld hebben gespaard, niet kunnen reizen en 
meer uitgeven aan woningreparatie en -verbetering. De vooruitzichten voor de tweede helft van 2021 zijn 
onzekerder. De nieuwbouwmarkt zal immers noodzakelijkerwijs worden beïnvloed door de recessie van 
2020 en de COVID-19-crisis zal blijven wegen op de economie totdat de vaccinatiecampagnes in belangrijke 
mate zullen hebben bijgedragen tot de normalisering van de situatie. We verwachten dan ook dat de 
COVID-gerelateerde volatiliteit druk zal blijven zetten op onze omzet dit jaar en volgend jaar. Etex heeft 
echter een heel lage schuld en heeft aangetoond dat het een grote economische crisis aankan. 

 
Wijzigingen in de Raad van bestuur 

Op de Algemene vergadering van aandeelhouders van 26 mei 2021 zal worden voorgesteld om de 
mandaten van Paul Van Oyen, Pascal Emsens (via ARGALI CAPITAL BV), Teodoro Scalmani, Christian 
Simonard, Caroline Thijssen (via CT IMPACT BV), Johan Van Biesbroeck (via JoVB BV) en Guillaume 
Voortman (via [GUVO BV]) te verlengen.  

Jean-Louis de Cartier de Marchienne heeft het maximumaantal herverkiezingen bereikt en heeft besloten 
zijn mandaat als bestuurder en Voorzitter van de Raad van Etex niet te verlengen. Bijgevolg zal op de eerste 
vergadering van de Raad van bestuur na de Algemene vergadering van aandeelhouders worden 
voorgesteld om Johan Van Biesbroeck tot nieuwe Voorzitter van de Raad van bestuur van Etex te 
benoemen. Aan de Algemene vergadering van aandeelhouders zal ook worden voorgesteld om Thierry 
Vanlancker te benoemen tot nieuwe bestuurder. 

 
Komende aandeelhoudersvergadering 

De aandeelhoudersvergadering is gepland voor 26 mei 2021. In het licht van de aanhoudende COVID-19-
pandemie en de daarmee verband houdende maatregelen die de Belgische regering in de komende weken 
zou kunnen nemen, kan Etex te zijner tijd verdere richtlijnen meedelen met betrekking tot het bijwonen 
van de aandeelhoudersvergadering. 
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Kerncijfers van 2020 
 

 

1 De waarden worden uitgedrukt exclusief het gunstige effect van het factoring-zonder-verhaal-programma (159 miljoen EUR per 31/12/2020, tegenover  
154 miljoen EUR op 31/12/2019). 

 

De geconsolideerde jaarrekening 2020 werd door de Raad van bestuur goedgekeurd op 1 april 2021 en zal 
ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene vergadering van aandeelhouders. 

 
De commissaris heeft een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud afgegeven over de geconsolideerde 
jaarrekening. 

 
Het jaarverslag 2020 is vanaf 6 april 2021 beschikbaar op de website van Etex: 
https://www.etexgroup.com/en/living/investor-relations/annual-report-2020  
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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 11.000 werknemers. 
Etex heeft meer dan 110 locaties in 42 landen, en heeft in 2020 een omzet van 2,6 miljard EUR en een REBITDA van 484 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  
 


