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Akvizice URSA 
Zaventem, 2. júna 2022 

Etex dokončuje akvizíciu spoločnosti URSA, špecialistu na izolácie 
a tým tak potvrdzuje posun svojho portfólia smerom k ľahkým a 
udržateľným stavebným riešeniam 

 

1. jún 2022  predstavuje pre spoločnosť Etex významný míľnik, ktorý rozširuje jej stratégiu 

obchodného rastu o piatu technológiu. Pridanie odborných znalostí spoločnosti URSA v oblasti 

izolačných riešení do portfólia technológií spoločnosti Etex zvyšuje schopnosť spoločnosti Etex 

poskytovať zákazníkom systémy a riešenia, ktoré spĺňajú výzvy súčasných a budúcich stavieb. 

Transakcia, ktorá bola oznámená v januári tohto roku, bola úspešne dokončená po splnení 

obvyklých podmienok. 

Dokonalá kombinácia inšpirujúca svet stavebníctva 

URSA je európskym lídrom v oblasti minerálnej sklenej vlny a extrudovaného polystyrénu (XPS), 

pôsobí vo viac ako 20 krajinách Európy a prevádzkuje 13 výrobných závodov. 

Jochen Friedrichs, generálny riaditeľ spoločnosti URSA a nový riaditeľ divízie izolácií spoločnosti 

Etex: „Značka URSA ponúka širokú škálu izolačných riešení pre obvodové plášte budov, ako aj 

vnútorné priečky a stropy. URSA vyznáva mnoho rovnakých hodnôt ako spoločnosť Etex, vrátane 

udržateľnosti, efektivity obchodného modelu a silného a angažovaného vedenia a tímov. Produkty 

a riešenia spoločností Etex a URSA sa zameriavajú na riešenie niektorých megatrendov, ktoré 

ovplyvňujú náš svet, najmä otepľovanie klímy a nedostatok zdrojov.“ 

Etex, globálna priemyselná spoločnosť so 115-ročnou históriou, jasne vyjadrila svoju ambíciu stať 

sa globálnym hráčom v oblasti ľahkých a udržateľnejších stavebných riešení.  Vďaka akvizícii 

spoločnosti URSA je teraz izolácia pevne zakotvená ako piata technológia v jej strategickom rámci, 

čo umožňuje spoločnosti Etex inšpirovať ľudí na celom svete k budovaniu čoraz bezpečnejších, 

udržateľnejších, inteligentnejších a estetickejších obytných priestorov. 

Rozšírením portfólia o spoločnosť URSA sa Etex rozrástol a má viac ako 13 500 zamestnancov a 

140 pracovísk v 45 krajinách sveta. V roku 2021 dosiahla spoločnosť Etex tržby vo výške  

3 miliárd eur, zatiaľ čo URSA mala tržby vo výške približne 500 miliónov eur. 



 
 
 

 
 
 
 

 

More information 

Lionel Groetaers | Head of Corporate Communications | Tel + 32 2 778 13 06 | lionel.groetaers@etexgroup.com 

Etex NV | PassPort Building | Luchthaven Brussel Nationaal  | Gebouw 1K | 1930 Zaventem | Belgium 

+32 15 71 77 20 | info@etexgroup.com | www.etexgroup.com  

Akvizice URSA 
Zaventem, 2. júna 2022 

Silná značka s veľkým potenciálom rastu 

Vzhľadom na to, že udržateľnosť bola označená za ďalšie významné strategické zameranie 

spoločnosti Etex, je URSA pripravená stať sa lídrom v tejto oblasti, a to na základe svojho 

produktového portfólia, výsledkov v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a správy (ESG), 

strategického zamerania na udržateľnosť, recyklačného programu atď. 

Znepokojujúcich 75 % európskych budov má nízku energetickú účinnosť. Izolačné materiály sú 

kľúčovým prvkom pri dosahovaní významných úspor energie a výrazného zníženia emisií CO2. 

Bernard Delvaux, generálny riaditeľ spoločnosti Etex: „URSA prichádza so silnou značkou, ktorá 

predstavuje tradíciu a udržateľnosť, a to sa nezmení. URSA vytvorí v rámci štruktúry spoločnosti 

Etex novú divíziu zameranú na izolácie a vedúci pracovníci prevádzkových oddelení zostanú na 

svojich miestach. Nová platforma URSA ponúka skutočný potenciál na výrazný rast trhu, pričom 

hodnotenie príležitostí na rast je najvyššou prioritou spolu s bezpečnosťou a kontinuitou 

podnikania, čo je možné vďaka spojeným schopnostiam nových kolegov zo skupiny Etex 

a spoločnosti URSA.“ 

O spoločnosti Etex 

Etex je globálnym výrobcom stavebných materiálov a priekopníkom v oblasti ľahkých konštrukcií. Cieľom spoločnosti Etex je inšpirovať ľudí 

na celom svete k budovaniu bezpečnejších, udržateľnejších, inteligentnejších a estetickejších obytných priestorov. 

Spoločnosť Etex bola založená v roku 1905 a sídli v belgickom meste Zaventem. Je to rodinná firma  

s viac ako 13 500 zamestnancami po celom svete. Prevádzkuje viac ako 140 výrobných závodov v 45 krajinách a v roku 2021 zaznamenala 

tržby vo výške 3 miliardy eur a zisk na báze REBITDA vo výške 570 miliónov eur. Etex podporuje kultúru spolupráce a starostlivosti, 

priekopníckeho ducha a vášeň pre čoraz lepšie služby zákazníkom. 

Spoločnosť Etex má päť výskumných a vývojových centier, ktoré podporujú päť globálnych divízií: 

• Building performace: riešenia pre suchú výstavbu vrátane sadrokartónových a drevovláknitých dosiek, omietok, pasívnej 

protipožiarnej ochrany a súvisiacich výrobkov. 

• Exteriors: rad estetických vláknocementových materiálov na použitie v poľnohospodárstve, architektúre a obytných exteriéroch. 

• Industry: protipožiarna ochrana a vysokoúčinné izolačné výrobky pre stavebníctvo a výroba originálnych dielov OEM (Original 

Equipment Manufacturer). 

• Insulation: minerálna sklená vlna a extrudovaný polystyrén (XPS) na tepelnú a zvukovú izoláciu. 
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• New Ways: technologicky náročné modulárne riešenia mimo staveniska na báze drevených a oceľových konštrukcií. 

Globálne portfólio spoločnosti Etex zahŕňa popredné komerčné značky ako Cedral, Durlock, Equitone, Eternit, Gyplac, Kalsi, Pladur, Promat, 

Siniat, Superboard a URSA. 

Etex inšpiruje životný štýl. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke: 

www.etexgroup.com 
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