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Verwerving van Sigmat 
Zaventem, 4 augustus 2021 

Etex neemt Brits marktleider voor lichte stalen frames Sigmat 
over en bevestigt daarmee de ambitie van Etex om wereldleider 
in offsitebouw te worden 

Etex zet zijn strategie om wereldleider op het gebied van offsitebouw te worden voort en kondigt 
de overname aan van Sigmat, een Britse marktleider voor lichte stalen frames (light gauge steel 
framing - LGSF). Deze nieuwe overname is een aanvulling op de aankoop van het Ierse design- en 
engineeringconsultancy bedrijf Evolusion Innovation en de Ierse LGSF-speler Horizon Offsite. 
Dankzij deze overnames en de bestaande bedrijven van Etex in het VK bevinden we ons in een 
sterke positie om te profiteren van de groeiende markt voor offsitebouw in het VK en Ierland. 

Een innovatieve leider in lichte stalen frames in het VK, een land dat wereldwijd de toon aangeeft 
in offsitebouw 

Sinds de oprichting in 2001 is Sigmat snel uitgegroeid tot een toonaangevende Europese fabrikant van 
koudgewalste staalcomponenten en stalen frames voor paneelconstructie.  

Sigmat heeft zijn hoofdkantoor in Leeds, Yorkshire, en is de grootste fabrikant van lichte stalen frames 
(LGSF) in het VK, evenals één van de eerste volledig geïntegreerde offsitebouwbedrijven van het land die 
ontwerp-, engineering-, productie-, assemblage- en installatiediensten aanbieden aan de klanten. LGSF is 
een kostenefficiënt, sneller en duurzamer alternatief voor traditionele bouwtechnieken en maakt gebruik 
van staal in constructieframes die bestaan uit wandsystemen met panelen die zijn geassembleerd met 
wandstijlen.  

Met een toegewijd personeelsbestand van ongeveer 235 mensen biedt Sigmat een naadloos LGSF-proces 
– van plannen en montagetekeningen tot gebruiksklare dragende panelen. Zo bedient het bedrijf een breed
en gevarieerd klantenbestand, waaronder premium klanten in bouwmarktsegmenten zoals woningen,
onderwijs, horeca en seniorenwoningen.

Centraal in Sigmats bedrijfsaanpak staan innovatie en R&D, waarbij het bedrijf focust op de ontwikkeling 
van unieke, gepatenteerde en hoogtechnische producten die intern ontworpen zijn. Bovendien kan Sigmat 
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bogen op een sterke operationele uitmuntendheid en interne productiecapaciteit - waaronder een fabriek 
van meer dan 9.000 vierkante meter in Leeds. Het bedrijf zet sterke in op duurzaamheid, aangezien LGSF-
technologie één van de meest duurzame bouwmethoden op de planeet is. Door de kracht van 
recycleerbaar staal te combineren met een design van wereldklasse bouwt Sigmat structuren die een 
minimale impact hebben op het milieu. 

Sinds 2016 wordt Sigmat ondersteund door het Britse private-equitybedrijf LDC, dat met zijn investeringen 
de uitbreiding van de R&D-capaciteiten van het bedrijf, zijn geografische dekking en de ontwikkeling van 
zijn geavanceerde productiefaciliteiten in Yorkshire heeft ondersteund. Als gevolg van deze transactie trekt 
LDC zich terug. 

Versterking van de positie van onze divisie New Ways op de Britse LGSF-markt en daarbuiten 

De visie van Etex is om een voortrekkersrol te spelen bij de industriële, digitale en duurzame transformatie 
van de bouwsector, vooral op het vlak van offsitebouwoplossingen. In 2020 lanceerden we de divisie New 
Ways en voerden we hiervoor verschillende overnames uit in Europa en Latijns-Amerika. Die inspanningen 
worden vandaag versterkt met de overname van Sigmat in het VK. 

Met die overname breidt New Ways zijn voetafdruk voor LGSF en offsiteoplossingen uit in het VK. Deze 
strategische overname, samen met onze bestaande EOS onderneming in het VK, plaatst de divisie niet 
alleen als een belangrijke speler op de LGSF-markt in het land, maar versterkt ook haar verder positie om 
nieuwe kansen te grijpen in verschillende bouwmarktsegmenten in het VK.  

Door hun netwerken te combineren, zullen Sigmat en EOS bovendien het gebruik van LGSF als mainstream 
bouwmethode versnellen, het aanbod aan hun klantenbestand verbeteren en meer ontwikkelingskansen 
creëren voor hun medewerkers. Voorts zal dit nieuw opgerichte LGSF-platform worden gebruikt om onze 
recentelijk overgenomen bedrijven in het land en andere geografische markten zoals Europa en Latijns-
Amerika, waar Etex sterk vertegenwoordigd is, te ondersteunen. 

Nieuwe expertise voor het Britse New Ways-team 

Het ervaren managementteam van Sigmat blijft aan boord als onderdeel van New Ways en brengt 
waardevolle expertise, marktkennis en bedrijfsinzichten aan. Hierdoor kan de divisie van Etex haar 
organisatiestructuur in het VK verfijnen en consolideren.  
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Commentaar van Paul Van Oyen, CEO van Etex: “De opkomende markt voor offsiteoplossingen kan voldoen 
aan tal van wereldwijde behoeften. Met New Ways, dat gespecialiseerd is in deze technologieën, wil Etex 
hoogwaardige, duurzame en betaalbare leefruimtes aanbieden aan mensen over de hele wereld. De 
overname van Sigmat draagt nogmaals bij tot onze mogelijkheden om onze ambities in de praktijk te 
brengen”. 

Commentaar van Mark Eburne, CEO van Sigmat: “We hebben hard gewerkt om innovatieve, geavanceerde 
producten te ontwikkelen, onze Britse aanwezigheid te versterken en duurzaamheid centraal te houden in 
onze bedrijfsstrategie. LDC is een ondersteunende investeerder geweest voor ons en zijn we gegroeid door 
samen te werken met onze klanten om hen te helpen de voordelen van offsiteoplossingen ten volle te 
benutten.  We kijken nu met veel plezier uit naar onze toekomst als onderdeel van de Etex-groep, die volgens 
ons aanzienlijke kansen zal creëren om Sigmat naar een hoger niveau te tillen”. 

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  




