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Etex geeft met succes een ESG-gerelateerde Schuldscheinlening 
van 800 miljoen EUR uit

Etex heeft met succes de uitgifte van haar derde Schuldschein afgerond en daarmee 800 miljoen EUR 

opgehaald. Het is de eerste ESG-gerelateerde (milieu-, maatschappij- en governance) Schuldschein 

uitgifte van Etex en de grootste ESG-gekoppelde Schuldschein-uitgifte ooit door een niet-
Duitssprekende onderneming. Een Schuldschein is een privaat geplaatste, ongedekte schuld op 

middellange tot lange termijn, die onder het Duitse recht valt*. De plaatsing omvat drie tranches 

uitgedrukt in EUR met een looptijd van respectievelijk 3, 5 en 7 jaar, tegen vaste en variabele 

rentevoeten. 

Ondanks de moeilijke geopolitieke situatie en het uitdagende renteklimaat werd de uitgifte 

meermaals overtekend, waardoor Etex het uiteindelijke bedrag kon optrekken tot 800 miljoen EUR, 

tegenover de aanvankelijk aangekondigde 300 miljoen EUR. 

De opbrengst van de Schuldschein zal worden gebruikt voor de financiering van een groot deel van 

de overname van URSA, een toonaangevende Europese speler in isolatieoplossingen, die vorige week 

werd afgerond. Het saldo van het overnamebedrag zal worden gefinancierd met beschikbare liquide 

middelen en bestaande, ongebruikte kredietfaciliteiten. Het isolatieproductportfolio van URSA vult de 

lichtgewicht bouwoplossingen van Etex perfect aan en zal een belangrijke bijdrage leveren aan de 

reductie van de energievoetafdruk van gebouwen tijdens hun volledige levensduur. 

De investeerders zijn een dertigtal hoogwaardige Aziatische en Europese private en publieke banken 

en verzekeringsmaatschappijen. 

De ESG-link onderstreept het engagement van Etex op het gebied van duurzaamheid en schept financiële 

stimulansen voor duurzame bedrijfsprestaties. De ESG-rating van Etex is de afgelopen jaren altijd verder 

verbeterd en sinds de eerste rating in 2019 behoort Etex tot de beste 10% van de bouwproductensector. 

De prijzen van de tranches behoren tot de laagste van de respectieve prijsklassen. De gemiddelde 

looptijd van dit nieuwe leningaanbod over de drie looptijden bedraagt 5,8 jaar. 

Bernard Delvaux, CEO bij Etex, verklaart: “We zijn heel blij met deze nieuwe Schuldscheinuitgifte, die 

we ondanks de uitdagende context met succes hebben afgerond. Het getuigt van de hoge waardering van 

de kredietkwaliteit en de prestaties van Etex de voorbije jaren en bewijst het vertrouwen van de 

investeerders in de strategie van het bedrijf. Bovendien verbreedt deze operatie onze 

investeerdersbasis tegen aantrekkelijke marktvoorwaarden, verhoogt ze het aantal looptijden en verlengt 

ze aanzienlijk de looptijd van ons schuldprofiel.” 

* https://www.iflr.com/article/b1lmx4q7wfb2f8/primer-schuldschein
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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.  

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

sectoren.  

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

• New Ways: offsite modulaire bouwtechnologiën voor zowel hout- als staalskeletbouw.  

 

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   

 


