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Verwerving van Horizon Offsite 
Zaventem, 5 juli 2021 

Etex verwerft het Ierse staalframingbedrijf Horizon Offsite, 
waardoor het zijn geïndustrialiseerde bouwactiviteiten in Ierland 
en het VK verder kan laten groeien 

 
  

Etex zet zijn strategie om met vernieuwende bouwoplossingen uit te groeien tot een wereldleider 
in offsitebouwmethodes voort en kondigt de overname aan van Horizon Offsite, met 
hoofdkantoor in Ierland. Deze overname volgt snel na de aankoop door de groep van het Ierse 
design- en engineeringconsultancy bedrijf Evolusion Innovation en versterkt de capaciteit van Etex 
om offsitebouwoplossingen aan te bieden in Ierland en het VK, wat de Europese modulaire 
ambities van het bedrijf ondersteunt. 

 

Succesvolle Ierse specialist in structurele staaloplossingen 

Het in het Ierse Cahir in het district Tipperary gevestigde Horizon Offsite, een speler op de markt van de 
lichte stalen frames (light gauge steel frame, of LGSF), is sinds 2017 succesvol actief op de Ierse en Britse 
markten en kent een continue omzetgroei.  

Horizon Offsite is gespecialiseerd in lichte stalen frames voor gebouwen tot vijf verdiepingen, waaronder 
residentiële structuren, scholen en ziekenhuizen. Haar verticaal geïntegreerde bedrijfsteams staan in voor 
de productie en installatie van lichte stalen frames alsook het verkoop, terwijl de activiteiten voor ontwerp 
en engineering worden uitgevoerd in samenwerking met het Ierse design- en engineeringconsultancy 
bedrijf Evolusion Innovation, waarin Etex in april dit jaar een meerderheidsbelang heeft verworven. 

 

Bouwen aan een wereldwijd netwerk van deskundige spelers  

Met deze overname vergroot de divisie New Ways van Etex, die bedrijven en joint ventures omvat die actief 
zijn in de offsitebouwsector, zijn voetafdruk op de Europese markten. De bedrijven van New Ways werken 
samen over grenzen en continenten heen. Daarbij integreren ze verschillende technologieën met als doel 
wereldwijd veilige, betaalbare en performante bouwoplossingen aan te bieden.  
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Het feit dat Horizon Offsite gespecialiseerd is in het geavanceerde LGSF, in combinatie met de technische 
knowhow van Evolusion Innovation en de offsitebouwexpertise van EOS (een ander Etex-bedrijf dat actief 
is in LGSF), zal de strategie van New Ways in het VK een nieuw boost geven. Door nauw samen te werken, 
ontsluiten deze drie New Ways-bedrijven nieuwe groeimogelijkheden en schaalvoordelen.  

Voor Horizon Offsite betekent dit dan weer de toetreding tot een gevestigde internationale groep met 
ervaring in verschillende aspecten van de geïndustrialiseerde bouw. Van internationale 
uitbreidingsmogelijkheden en lagere kosten tot nieuwe oplossingen en synergieën: deze overname biedt 
Horizon Offsite de ondersteuning die het nodig heeft om op zijn kernmarkten te kunnen groeien.  

Paul Van Oyen, CEO van Etex: “De wereld staat voor grote uitdagingen wanneer het erop aankomt om voor 
een groeiende bevolking kwalitatief hoogwaardige woon- en werkruimtes te verzekeren, en dit snel en 
duurzaam. Het modulaire en lichtgewicht segment van Etex speelt ambitieus en geconcentreerd in op deze 
uitdagingen, en Horizon Offsite zal een belangrijke rol spelen in ons streven om deze ambities waar te 
maken.” 

Ger Fahey, Managing Director van Horizon Offsite: “Horizon is verheugd met de toetreding tot de Etex-
groep. Etex en Horizon delen een visie over moderne bouwmethoden (MMC) en de rol die deze bouwwijze 
in de toekomst zal spelen. Met het oog op de uitdagingen die zich stellen door het onderaanbod in de 
bouwsector in Ierland/het VK en in heel Europa, weten we dat ons partnerschap met Etex zal helpen om aan 
deze vraag te voldoen en ook Horizon zal laten evolueren tot een centrum van uitmuntendheid en een 
wereldleider in MMC. Horizon zal zijn bestaande klanten een kwaliteitsvolle service blijven bieden, en 
tegelijkertijd zullen we ook ons klantenbestand blijven uitbreiden met focus op uitmuntendheid en reële 
waarde. We kijken met spanning en optimisme uit naar de toekomst.” 
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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  


