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Etex koppelt de kosten van zijn Duurzaamheidslening van 600 miljoen EUR 
aan duurzame ambities

Zaventem, 17 december 2019

Etex heeft beslist om de kosten van zijn Duurzaamheidslening van 600 miljoen EUR te koppelen aan 
de realisatie van duurzame doelen. Deze Duurzaamheidslening met een rentemarge gekoppeld aan de 
verwezenlijking van ecologische, sociale en bestuurscriteria door de lener, werd toegekend door een 
syndicaat van 10 banken en staat onder controle van het onafhankelijke Sustainalytics.

Duurzaamheidsleningen kennen tegenwoordig een grote doorbraak in de duurzame financiële sector. Hun 
rentemarges zijn gekoppeld aan de ecologische, sociale en bestuursprestaties van leners die een zekere 
maturiteit en ambitie aan de dag moeten leggen in hun duurzaamheidsstrategie. 

De internationale specialist in bouwmaterialen Etex besliste om een dergelijke lening aan te gaan en de kostprijs 
van zijn 600 miljoen EUR krediet te koppelen aan zijn ESG Risk Rating-beoordeling door Sustainalytics. Etex 
gaat het engagement aan om alle financiële winst die zou voortkomen uit de duurzaamheidslening te doneren 
aan een liefdadigheidsorganisatie die in verband staat met de MVO-strategie en activiteiten van het bedrijf.

Etex’ ESG-risicobeoordeling is de sleutelfactor om de opslag/premie op de leningsmarge te berekenen en 
wordt jaarlijks bepaald door het onafhankelijke agentschap Sustainalytics. De voorwaarden stipuleren dat 
de leningsmarge omlaag gaat indien Etex zijn duurzaamheidsscore verbetert, terwijl de lening omgekeerd 
duurder zal worden indien het volgende duurzaamheidsrapport van de groep zwakkere prestaties toont. Een 
Duurzaamheidslening is aantrekkelijk omdat ze leners in staat stelt om hun financiering uit te lijnen met hun 
duurzaamheidsstrategie. 

In dit opzicht toont Etex duidelijk de ambitie om zijn water-, energie- en grondstoffenverbruik te beperken, 
minder broeikasgassen en afval te produceren, met het einddoel om geen afval meer te storten.

“Conform onze strategie willen we onze wereldwijde activiteiten uitlijnen met onze ambities om dé duurzame 
leider te zijn in onze sector”, aldus Paul Van Oyen, CEO van Etex. Ter implementatie van deze strategie 
richtten we ‘GreenTeams’ op die focussen op alle belangrijke aspecten: investeren in nieuwe apparatuur en 
technologie, rekening houden met CO2 in toekomstige investeringen om duurzame langetermijnbeslissingen 
te realiseren, en een wereldleider worden op het vlak van geprefabriceerde modulaire bouwoplossingen. Deze 
duurzaamheidslening motiveert ons om onze niet-financiële prestaties te verbeteren en onze teams te helpen 
het bedrijf te veranderen.”

BNP Paribas Fortis treedt op als Sustainability Coordinator en Facility Agent voor Etex’ 
langetermijnbankpartners die deelnemen aan de doorlopende kredietfaciliteit. 
 
“Het verheugt me dat Etex gekozen heeft voor BNP Paribas Fortis om deze Duurzaamheidslening op te zetten 
ter ondersteuning van haar duurzame inspanningen, aldus Max Jadot, CEO van BNP Paribas Fortis. Deze 
groene lening toont aan dat wij, en de andere banken in het syndicaat dat we vertegenwoordigen, innovatieve 
en duurzame oplossingen aanbieden aan onze klanten met het doel om de economie op weg te helpen naar een 
koolstofarme toekomst.”

De doorlopende kredietfaciliteit dient om de algemene bedrijfsdoelstellingen van de groep te financieren en 
loopt ten einde in oktober 2023, met een optie om ze tot 2 jaar te verlengen.
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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 België en inmiddels heeft het wereldwijd 
14.500 werknemers. Etex heeft 113 productielocaties in 42 landen. De onderneming stimuleert een cultuur van 
samenwerking en zorgzaamheid, een pioniersgeest en een passie om altijd meer te doen voor haar klanten. 

Voortbouwend op haar ervaring en de behoeften van de wereldwijde markt, streeft Etex ernaar om de 
levenskwaliteit van haar klanten te verbeteren met steeds effectievere lichte oplossingen. Haar drie R&D-centra 
ondersteunen vier wereldwijde divisies: 

• Building Performance: droogbouwoplossingen waaronder gips- en vezelcementplaten, pleister 
en geformuleerde producten, passieve brandbeveiliging en aanverwante producten. 

• Exteriors: een reeks esthetische vezelcementproducten voor externe toepassing in de 
agrarische, architecturale en residentiële sectoren. 

• Residential Roofing: daksystemen in beton en klei, inclusief dakpannen en 
dakbedekkingsonderdelen. 

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

Etex is een inspiratiebron voor nieuwe manieren van leven.  
Meer informatie vindt u op onze website: www.etexgroup.com
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Over BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com)
BNP Paribas Fortis biedt in België een totaalpakket van financiële diensten aan particulieren, zelfstandigen, 
beoefenaars van vrije beroepen, ondernemingen en publieke instellingen. Op het gebied van verzekeringen werkt BNP 
Paribas Fortis nauw samen, als verbonden agent, met AG Insurance, leader op de Belgische markt. De bank verstrekt 
internationaal ook maatoplossingen aan vermogende particulieren, grote ondernemingen en publieke en financiële 
organisaties. Daarbij maakt zij gebruik van de knowhow en het wereldwijde netwerk van BNP Paribas. 

Over BNP Paribas (www.bnpparibas.com) 
BNP Paribas is een vooraanstaande bank in Europa met een internationale uitstraling. Ze is aanwezig in 72 landen 
en heeft ruim 202.000 medewerkers, waarvan ongeveer 154.000 in Europa. De groep bekleedt sleutelposities in haar 
drie kernactiviteiten: Domestic Markets en International Financial Services (waarvan de retailbankingnetwerken 
en de financiële diensten ondergebracht zijn bij Retail Banking & Services) en Corporate & Institutional Banking, 
dat zich richt op bedrijfsklanten en institutionele klanten. De groep begeleidt al haar klanten (particulieren, 
verenigingen, ondernemers, kmo’s, grote bedrijven en institutionele klanten) bij de realisatie van hun projecten 
door hun financierings-, beleggings-, spaar- en verzekeringsdiensten te bieden. De groep heeft vier thuismarkten 
in Europa (België, Frankrijk, Italië en Luxemburg) en BNP Paribas Personal Finance is de Europese nummer één in 
kredieten aan particulieren. BNP Paribas ontplooit zijn geïntegreerde model voor Retail Banking in het Middellandse 
Zeegebied, in Turkije en in Oost-Europa, en heeft een omvangrijk netwerk in het westen van de Verenigde Staten. In 
Corporate & Institutional Banking en International Financial Services is BNP Paribas toonaangevend in Europa, sterk 
vertegenwoordigd in Noord- en Zuid-Amerika, en profiteert het van solide en snelgroeiende activiteiten in Azië-Pacific.


