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van URSA 
Zaventem, 1 juni 2022 

Etex zet de verschuiving van zijn portfolio naar lichtgewicht en 
duurzame bouwoplossingen voort met de afronding van de 
overname van isolatiespecialist URSA 
 

 
 

Vandaag is een belangrijke mijlpaal voor Etex, aangezien het een vijfde technologie in zijn groeistrategie 

binnenhaalt. Door de isolatie-expertise van URSA toe te voegen aan Etex’ technologieportfolio, verhoogt 

Etex zijn vermogen om producten en oplossingen aan te bieden om de bouwuitdagingen van vandaag en 

morgen aan te gaan. De overname werd aangekondigd in januari 2022 en werd succesvol afgerond nu 

voldaan is aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. 

 

Een perfecte match om de bouwwereld te inspireren 

URSA is een Europese leider in minerale glaswol en geëxtrudeerd polystyreen (XPS), aanwezig in meer dan 

20 landen, gebaseerd op een netwerk van 13 productieactiviteiten. 

Jochen Friedrichs, CEO van URSA en nieuw Head of Insulation Division bij Etex: “Het merk URSA biedt een 

uitgebreid gamma isolatietoepassingen voor de schil van gebouwen en voor interne scheidingswanden en 

plafonds. URSA deelt veel van de waarden van Etex, waaronder duurzaamheid, efficiëntie van het 

bedrijfsmodel en de sterkte en toewijding van het management en de teams. De producten en oplossingen 

van zowel Etex als URSA zijn bedoeld om enkele van de megatrends aan te pakken die onze wereld 

beïnvloeden, in het bijzonder de klimaatopwarming en de grondbronnenschaarste.” 

Etex, een wereldwijde industriële onderneming met een geschiedenis van 115 jaar, stak zijn ambitie om 

een wereldwijde speler te worden in lichtgewicht en duurzamere bouwoplossingen niet onder stoelen of 

banken. Met de overname van URSA is isolatie nu stevig verankerd als de vijfde technologie in zijn 

strategische kader, waardoor Etex mensen over de hele wereld kan inspireren om woonruimtes te bouwen 

die steeds veiliger, duurzamer, slimmer en mooier zijn. 

Met de toevoeging van URSA aan zijn portfolio vertegenwoordigt Etex nu meer dan 13.500 teamgenoten 

en 140 sites in 45 landen over de hele wereld. In 2021 boekte Etex een omzet van 3,0 miljard EUR, terwijl 

URSA een omzet van circa 500 miljoen EUR had. 
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Sterk merk met groot groeipotentieel 

Met duurzaamheid als de volgende belangrijke strategische focus voor Etex is URSA klaar om op dit gebied 

het voortouw te nemen, op basis van zijn productaanbod, ecologische, sociale en governance- (ESG) 

prestaties, strategische focus op duurzaamheid, recyclageprogramma, enz. Maar liefst 75 % van de 

Europese gebouwen zijn niet energie-efficiënt. Isolatiematerialen zijn een belangrijk onderdeel om veel 

energie te besparen en de CO2-uitstoot drastisch te verminderen.  

Bernard Delvaux, CEO van Etex: “URSA heeft een sterk merk dat nabijheid en duurzaamheid 

vertegenwoordigt, en dat zal niet veranderen. URSA zal een nieuwe divisie in de Etex-structuur vormen die 

gericht is op isolatie, en de managers van de bedrijfseenheden blijven op post.  

Het nieuwe URSA-platform biedt een reëel potentieel voor aanzienlijke marktgroei, met beoordelingen van 

groeimogelijkheden als topprioriteit, naast veiligheid en bedrijfscontinuïteit, dit alles mogelijk gemaakt door 

de gezamenlijke talenten van Etex’ nieuwe teamgenoten bij URSA.” 

 

Over Etex 

Etex is een internationale producent van bouwmaterialen en pionier in lichtgewicht bouwoplossingen. De onderneming wil mensen over 

de hele wereld inspireren om leefruimtes te bouwen die steeds veiliger, duurzamer, slimmer en mooier zijn.   

Etex werd opgericht in 1905 en heeft haar hoofdkantoor in Zaventem, België. Het is een familiebedrijf met wereldwijd meer dan 13.500 

werknemers. Het bedrijf heeft meer dan 140 vestigingen in 45 landen en boekte in 2021 een omzet van 3,0 miljard euro en een REBITDA 

van 570 miljoen euro. Etex stimuleert een cultuur van samenwerking en zorgzaamheid, een pioniersgeest en een passie om het altijd beter 

te doen voor haar klanten. 

Etex heeft vijf onderzoeks- en ontwikkelingscentra die vijf wereldwijde divisies ondersteunen:   

• Building Performance: droogbouwoplossingen waaronder gips- en vezelcementplaten, pleister en samengestelde producten,  

passieve brandbeveiliging en aanverwante producten. 

• Exteriors: een aanbod aan esthetische vezelcementproducten voor voor gebruik in de landbouw en voor architecturale en 

residentiële buitenafwerking. 

• Insulation: minerale glaswol en geëxtrudeerd polystyreen (XPS) voor thermische en akoestische isolatie.   

• Industry: brandbeveiliging en hoogwaardige isolatie-oplossingen voor de bouw- en OEM (Original Equipment Manufacturer)-

sectoren.  

• New Ways: offsite modulaire bouwtechnologiën voor zowel hout- als staalskeletbouw.  
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De wereldwijde portefeuille van Etex omvat toonaangevende commerciële merken als Cedral, Durlock, Equitone, Eternit, Gyplac, Kalsi, 

Pladur, Promat, Siniat, Superboard en URSA. 

 

Etex is “Inspiring Ways of Living”. Bezoek onze website voor meer informatie: www.etexgroup.com  

http://www.etexgroup.com/

