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Verwerving van een meerderheids- 
belang in Evolusion Innovation 
Zaventem, 20 april 2021 

Etex verwerft een meerderheidsbelang in design- en 
engineeringconsultancy bedrijf voor offsitebouw Evolusion 
Innovation 

 
  

Om zijn kennisbasis in geïndustrialiseerde offsitebouw te versterken, heeft de wereldwijde aanbieder van 
bouwoplossingen Etex het in Ierland gevestigde bedrijf Evolusion Innovation overgenomen, een 
internationale multidisciplinaire engineeringconsultant. Door deze activiteiten op te nemen in zijn divisie 
New Ways realiseert Etex strategische synergieën tussen modulaire bouwexpertise en lokale 
bouwcapaciteit, terwijl Evolusion Innovation een wereldwijde voetafdruk krijgt. De overname is een 
volgende stap in de realisatie van de ambitie van Etex om leider te worden in offsitebouw. 

 
Een sterk team met bewezen expertise 

Evolusion Innovation heeft zijn hoofdzetel in Cork (Ierland) en stelt meer dan 40 mensen tewerk. Het zijn 
deskundigen op het gebied van bouwtechnologie, gespecialiseerd in offsitebouw, die een allesomvattende 
service bieden aan offsitebouwbedrijven en fabrikanten van bouwproducten. Het bedrijf heeft veel 
ervaring in de sector en is zeer gekwalificeerd en gecertificeerd in zijn kerndiensten. Het speelde een 
cruciale rol in de ontwikkeling en certificering door derden van talrijke bouwmaterialen en -componenten 
en van complexe en geavanceerde bouwsystemen voor lage, middelhoge en hoge gebouwen, waaronder 
het hoogste modulaire gebouw ter wereld, in Croydon (VK). 

De vele expertisedomeinen van Evolusion Innovation omvatten structureel engineeringdesign, Building 
Information Modelling (BIM), bouwfysica, duurzaamheidsdiensten, analyse van akoestische, brand- en 
thermische prestaties, consultancy inzake naleving van bouwvoorschriften en kwaliteitstechniek. 

Aansluiting bij een complementair wereldwijd netwerk  

In januari 2020 richtte Etex de divisie New Ways op om de ambitie waar te maken om de industrialisering 
van de bouw vorm te geven. De divisie bestaat uit offiste bouwbedrijven, voornamelijk in Europa en Latijns-
Amerika, die over grenzen en technologieën heen samenwerken om te voldoen aan de wereldwijde vraag 
naar innovatieve, duurzame gebouwen en woonruimtes. 
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Als multidisciplinaire consultant voor offsitebouw biedt Evolusion Innovation een design- en 
engineeringkennis die een aanvulling vormt op de lokale expertise van onze New Ways-bedrijven.  

Door zich aan te sluiten bij New Ways profiteert Evolusion Innovation van het wereldwijde marktbereik van 
Etex en van synergieën die worden bereikt door samen te werken met de ervaren modulaire en 
offsitebouwpartners van de divisie New Ways. 

 
Commentaar van Paul Van Oyen, CEO van Etex: “Ik ben blij dat ik de derde overname kan bekendmaken 
door onze divisie New Ways sinds de oprichting ervan iets meer dan een jaar geleden. Na de verwerving van 
een meerderheidsbelang in de Braziliaanse pionier in houtskeletbouw en geïndustrialiseerde constructie 
Tecverde (via E2E, onze joint venture met Arauco) begin 2020 en in de toonaangevende Franse modulaire 
offsitebouwonderneming e-Loft in januari van dit jaar, is de overname van Evolusion Innovation een 
belangrijke stap voor New Ways. De combinatie van de expertise in offsitebouwadvies en technische 
engineering van Evolusion met de New Ways-bedrijven die gespecialiseerd zijn in geïndustrialiseerde 
offsitebouwwerken is ongetwijfeld een perfecte match.” 

Commentaar van Declan Wallace, CEO van Evolusion Innovation: “Evolusion is verheugd over deze 
samenwerking met Etex aan onze gemeenschappelijke visie om moderne constructiemethoden te promoten 
en 2D gepaneliseerde lichte en 3D modulaire duurzame oplossingen te ontwikkelen om aan de wereldwijde 
marktvereisten te voldoen. Dit strategische partnerschap met Etex zal Evolusion een platform bieden om 
een wereldwijde speler te worden en ons in staat stellen om te investeren in de uitbreiding van ons team om 
te voldoen aan de vraag vanuit de sector voor onze diensten. Evolusion zal ons bestaande klantenbestand 
blijven bedienen en uitbreiden door ons dienstenaanbod te verbeteren en tegelijk te focussen op reële 
waarde voor onze klanten.” 
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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 Zaventem, België en inmiddels heeft het wereldwijd meer dan  
11.000 werknemers. Etex heeft 110 productielocaties in 42 landen, en heeft in 2020 een omzet van 2,6 miljard EUR en een REBITDA van 
484 miljoen EUR opgetekend. Etex stimuleert een cultuur van samenwerking en zorgzaamheid, een pioniersgeest en de passie om het 
altijd beter te doen voor haar klanten. 

Etex heeft zes onderzoeks- en ontwikkelingscentra die vier wereldwijde divisies ondersteunen: 
• Building Performance: droogbouwoplossingen waaronder gips- en vezelcementplaten, pleister en samengestelde 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: offsite bouwtechnologiën voor zowel hout- als staalskeletbouw. 
 
Etex, “Inspiring Ways of Living”. Bezoek onze website voor meer informatie: www.etexgroup.com  


