Akvizice URSA
Zaventem, 2. června 2022

Etex dokončuje svou akvizici společnosti URSA, specialisty v
oblasti zateplování a tím tak potvrzuje posun svého portfolia k
lehkým a udržitelným stavebním řešením.
1. červen 2022 představuje pro společnost Etex významný milník, který její strategii obchodního
růstu rozšiřuje o pátou technologii. Přidáním odborných znalostí společnosti URSA v oblasti
izolačních řešení do portfolia technologií společnosti Etex zvyšuje společnost Etex svou schopnost
poskytovat zákazníkům systémy a řešení, která splňují výzvy dnešních a budoucích staveb.
Transakce, která byla oznámena letos v lednu, byla úspěšně dokončena po splnění obvyklých
podmínek uzavření.
Dokonalá kombinace inspirující svět stavebnictví
URSA je evropským lídrem v oblasti minerální skelné vlny a extrudovaného polystyrenu (XPS),
působí ve více než 20 zemích v Evropě a provozuje 13 výrobních závodů.
Jochen Friedrichs, generální ředitel společnosti URSA a nový Ředitel divize izolací společnosti Etex:
"Značka URSA nabízí širokou škálu izolačních řešení pro obvodové pláště budov i vnitřní příčky a
stropy. URSA sdílí mnoho hodnot společnosti Etex, včetně udržitelnosti, efektivity obchodního
modelu a silného a angažovaného vedení a týmů. Produkty a řešení společností Etex a URSA se
zaměřují na řešení některých megatrendů, které ovlivňují náš svět, zejména oteplování klimatu a
nedostatek zdrojů. "
Etex, globální průmyslová společnost se 115letou historií, jasně vyjádřila své ambice stát se
globálním hráčem v oblasti lehkých a udržitelnějších stavebních řešení. Díky akvizici společnosti
URSA je nyní izolace pevně zakotvena jako pátá technologie v jejím strategickém rámci, což
společnosti Etex umožňuje inspirovat lidi po celém světě k budování stále bezpečnějších,
udržitelnějších, chytřejších a estetičtějších obytných prostor.
Rozšířením portfolia o společnost URSA se Etex rozrostl a disponuje tak více než 13 500
zaměstnanci a 140 pracovišti ve 45 zemích na celém světě. V roce 2021 Etex dosáhla tržeb ve výši
3 miliard EUR, zatímco URSA měla tržby ve výši přibližně 500 milionů EUR.
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Silná značka s velkým potenciálem růstu
Vzhledem k tomu, že udržitelnost byla označena za další významné strategické zaměření
společnosti Etex, je společnost URSA připravena stát se lídrem v této oblasti, a to na základě svého
produktového portfolia, výsledků v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy (ESG),
strategického zaměření na udržitelnost, recyklačního programu atd.
Znepokojivých 75 % evropských budov vykazuje nízkou energetickou účinnost. Izolační materiály
jsou klíčovým prvkem pro dosažení významných úspor energie a výrazného snížení emisí CO2.
Bernard Delvaux, generální ředitel společnosti Etex: "URSA přichází se silnou značkou, která
představuje tradici a udržitelnost, a to se nezmění. URSA vytvoří ve struktuře společnosti Etex novou
divizi, která se bude věnovat izolacím a vedoucí pracovníci provozních jednotek zůstanou na svém
místě.
Nová platforma URSA nabízí skutečný potenciál pro významný růst trhu, přičemž hodnocení
příležitostí k růstu je nejvyšší prioritou, spolu s bezpečností a kontinuitou podnikání, což je možné
díky spojeným schopnostem nových kolegů ze skupiny Etex a společnosti URSA. "

O společnosti Etex
Etex je globální výrobce stavebních materiálů a průkopník v oblasti lehkých konstrukcí. Etex si klade za cíl inspirovat lidi na celém světě
k budování stále bezpečnějších, udržitelnějších, chytřejších a estetičtějších obytných prostor.
Společnost Etex byla založená v roce 1905 a sídlí v belgickém Zaventemu. Je to rodinná firma s více než 13 500 zaměstnanci po celém
světě. Provozuje více než 140 výrobních závodů ve 45 zemích a v roce 2021 zaznamenala tržby ve výši 3 miliard EUR a zisku na bázi REBITDA
ve výši 570 milionů EUR. Etex podporuje kulturu spolupráce a péče, průkopnického ducha a zápal pro stále lepší služby pro zákazníky.
Společnost Etex má pět výzkumných a vývojových středisek podporujících pět globálních divizí:
• Building performace: řešení pro suchou výstavbu včetně sádrokartonových a dřevovláknitých desek, omítek, pasivní požární ochrany
a souvisejících výrobků.
•

Exteriors: řada estetických vláknocementových materiálů pro použití v zemědělství, architektuře a obytných exteriérech.

• Industry: protipožární ochrana a vysoce výkonné izolační výrobky pro stavebnictví a výrobce originálních dílů OEM (Original Equipment
Manufacturer).
•

Insulation: minerální skelná vlna a extrudovaný polystyren (XPS) pro tepelnou a zvukovou izolaci.
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•

New Ways: technologicky náročná modulární řešení mimo stanoviště na bázi dřevěných a ocelových konstrukcí.

Globální portfolio společnosti Etex zahrnuje přední komerční značky jako Cedral, Durlock, Equitone, Eternit, Gyplac, Kalsi, Pladur, Promat,
Siniat, Superboard a URSA.
Etex inspiruje životní styl. Více informací najdete na našich webových stránkách: www.etexgroup.com
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