Persbericht

Nexans en G2mobility ondertekenen een strategisch partnerschap
in de sector van herlaadoplossingen voor elektrische wagens.
De overeenkomst gaat gepaard met € 2,7 miljoen bijeengebracht
kapitaal door Nexans en zijn historische aandeelhouders, Bpifrance
en Innovacom.
Brussel, 13 april 2016 – G2mobility, marktleider in Frankrijk voor intelligente herlaadsystemen voor
elektrische voertuigen (EV) gaat een industrieel en commercieel partnerschap aan met de Nexans
Groep, wereldleider op het gebied van kabeloplossingen, om de herlaadinfrastructuur voor elektrische
voertuigen in Frankrijk en daarbuiten sneller te ontwikkelen. De overeenkomst gaat gepaard met een
verhoging van het kapitaal met €2,7 miljoen door Nexans en zijn historische aandeelhouders,
Bpifrance en Innovacom.
Als de huidige evolutie zich voortzet, rijden er
wereldwijd tegen 2018 naar schatting 3
miljoen
elektrische
voertuigen
rond;
tegenover 500.000 in 2014 (onderzoek Frost &
Sullivan). Ook in Frankrijk kent de markt een
enorme
opgang,
met
bijna
een
verdrievoudiging in volume tussen 2012 en
2015 (zie grafiek). De marktintroductie van
nieuwe modellen zou dat fenomeen nog
moeten versnellen, waarbij het momenteel
hoofdzakelijk om particulieren gaat. In die
context is de wereldwijde nood aan
intelligente herlaadinfrastructuur immens.
Nexans en G2mobility bieden vanaf nu
alomvattende oplossingen voor deze nieuwe
vorm van mobiliteit, evenals antwoorden op
de uitdagingen inzake het energiebeheer van deze infrastructuur.
Naast de investering voltrekt het partnerschap zich ook op een industrieel en commercieel niveau. Het
combineert de soepelheid van G2mobility, een start-up gespecialiseerd in informatietechnologie voor
herlaadstations, met de financiële middelen van Nexans, een belangrijke speler inzake kabelsystemen
met een internationaal erkende logistieke en commerciële knowhow.
Het partnerschap biedt een unieke waardeketen die de infrastructuur voor de aansluiting, de
herlaadpunten, het energiebeheer en de controlesystemen integreert om zo de ontplooiing van de
herlaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te vereenvoudigen. Binnen het partnerschap zullen
de herlaadpalen van G2mobility vanaf juni 2016 geproduceerd worden in de vestiging van Nexans te
Donchery in de Franse Ardennen.
"Wij evolueren in een sterk groeiende markt", vertelt Pierre Clasquin, CEO van G2mobility. "De Emobility markt ontwikkelt zich razendsnel. Ons toekomstig succes, in lijn met wat we al hebben bereikt,
vereist een wereldwijde aanwezigheid en aanzienlijke industriële middelen. Dankzij de samenwerking
met een wereldleider als Nexans kunnen wij dit
proces sneller uitvoeren en een volgende stap
Evolutie van de inschrijvingen van EV in Frankrijk
zetten."
Barometer Avere-France 2015

Thierry Costerg, algemeen directeur bij Nexans Network Solutions N.V., bevestigt dit: "De combinatie
van onze respectieve expertises – Nexans op de wereldwijde kabelmarkt en G2mobility inzake smart
charging – maakt onze samenwerking uitermate interessant. Met dit partnerschap streven Nexans en
G2Mobility naar een plaats als wereldleider binnen de groeiende markt van herlaadpalen en wensen ze
bij te dragen aan de introductie van elektronische voertuigen in de wereld.
Mathieu Rouget, directeur Investeringen van Bpifrance, vult aan: "Het gaat om een belangrijke stap
voor deze start-up, die er op slechts 4 jaar tijd in geslaagd is zijn oplossingen aan te bieden en meer
dan 6000 herlaadpalen in Frankrijk te beheren. Dit symbolische partnerschap tussen een start-up en
een multinational enerzijds en een extra kapitaalinjectie anderzijds zal G2mobility de gelegenheid
geven om steeds meer klanten in een sterk groeiende markt tevreden te stellen. Deze investering past
perfect in het engagement van Bpifrance betreffende een energie- en ecologische transitie.
"Samenwerkingen tussen start-ups en gevestigde ondernemingen zijn cruciaal om een geslaagde
aanzet te transformeren tot een blijvend succes. Herlaadstations, oplossingen voor aansluitingen,
energiebeheer en clouds voor het beheer en de besturing van infrastructuur: G2mobility zal een
alomvattend antwoord bieden voor noden van de markt in Frankrijk en daarbuiten,” benadrukt Jérôme
Faul, directeur van Innovacom. "De komst van Nexans sterkt onze oorspronkelijke analyse over het
vermogen van G2mobility om de revolutie van smart charging tot een goed einde te brengen", besluit
hij.
Bij het aantrekken van middelen werd G2mobility overigens bijgestaan door investeringsbank Philippe
Hottinguer Finance (Philippe Hottinguer, Aubert Vernier) en advocatenkantoor Joffe & Associés
(Thomas Saltiel, Charlotte Viandaz).

Over G2mobility
G2mobility ontwikkelt en verkoopt een assortiment herlaadpunten met normale tot snelle oplaadduur, rekening
houdend met de toepassingen, de plaatselijke omstandigheden op energiegebied en de ecologische
doelstellingen. Het aanbod van G2mobility maakt het mogelijk om buiten de piekuren te herladen. Dit heeft een
dubbel voordeel: goedkopere energie en een kleinere koolstofvoetafdruk. www.g2mobility.com
Over Nexans
Nexans brengt energie tot leven door middel van een uitgebreid gamma kabels en kabeloplossingen die voor
klanten wereldwijd betere prestaties leveren. De Nexans teams zetten zich in voor een partnerschap aanpak die
klanten in vier belangrijke gebieden ondersteunt: energietransmissie en distributie (onderzee en op het land),
energiebronnen (olie & gas, mijnbouw en hernieuwbare energiebronnen), transport (weg, spoor, lucht, zee) en
gebouwen (commerciële en residentiële gebouwen en data centers). De strategie van Nexans is gebaseerd op de
voortdurende innovatie van producten, oplossingen en diensten, de ontwikkeling van medewerkers,
klantentraining en de invoering van veilige en milieuvriendelijke industriële processen.
In 2013 werd Nexans de eerste speler in de kabelindustrie die een stichting oprichtte om duurzame initiatieven
te ondersteunen die achtergestelde gemeenschappen wereldwijd toegang tot energie geven. Nexans is een
actief lid van Europacable, de Europese associatie van fabrikanten van draad en kabel, en ondertekende het
Europacable Industry Charter. Met dit handvest drukken de leden hun inzet uit voor de beginselen en
doelstellingen van ethische, duurzame en hoogwaardige ontwikkeling en productie van kabels.
Met een industriële aanwezigheid in 40 landen en commerciële activiteiten wereldwijd, biedt Nexans werk aan
bijna 26.000 mensen en realiseerde in 2014 een omzet van 6,4 miljard euro. Nexans is genoteerd op de beurs
van NYSE Euronext in Parijs, compartiment A.
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Over Innovacom – centrum van digitale innovatie ten dienste van ondernemers
Sinds 1988 heeft Innovacom bijna een miljard euro geïnvesteerd in de begeleiding van honderden start-ups. Het
bedrijf is uitgegroeid tot een specialist voor hoogtechnologische projecten. In die hoedanigheid heeft de
onderneming deelgenomen aan een twintigtal beursintroducties en zowat 150 industriële overdrachten en kon
het enkele van de meest symbolische successen in de Franse innovatie op zijn palmares schrijven (Business
Objects, Gemplus, LastMinute.com, Inventel, Soitec, Aufeminin.com, Digitick, Owlient en Olea Medical).
Met zijn startkapitaalfondsen en fondsen voor innovatie Innovacom 5, Innovacom 6 en Technocom 2 beheert de
onderneming momenteel een portefeuille van 300 miljoen euro, waardoor ze tot de top 10 van de Franse
spelers in de branche behoort. De recentste investeringen omvatten o.a. 21Net, Air-Lynx, CAILabs, Cozy Cloud,
Exagan, Feeligreen, Intersec, I-ten, Kolibree, MicroEJ, en Predicsis.
Innovacom heeft vestigingen in Parijs, Aix-en-Provence, Stockholm en San Francisco en is een zelfstandige
vennootschap, erkend door de Autoriteit Financiële Markten. http://www.innovacom.com/
Perscontact Innovacom – Dakota Communication
Christèle Solis: 01.55.32.10.42 – c.solis@dakota.fr
Cécile Chapron: 01.55.32.10.43 – c.chapron@dakota.fr
Over Bpifrance
Bpifrance, een filiaal van Caisse des Dépôts et de l ’État, een partner die ondernemers vertrouwen, begeleidt
bedrijven van hun start tot hun beursnotering met krediet, borg en eigen kapitaal. Bpifrance biedt bovendien
begeleiding en ondersteuning bij innovatie, voor externe groei en export in samenwerking met Business France
en Coface. Bpifrance verschaft ondernemingen een continue financiering bij elke belangrijke stap in hun
ontwikkeling en stemt zijn aanbod af op de lokale bijzonderheden. Met 42 regionale vestigingen (90% van de
beslissingen worden in de regio genomen) vormt Bpifrance een economisch hulpmiddel ten dienste van
ondernemers om de concurrentie aan te gaan. De inspanningen van Bpifrance zijn gebaseerd op het beleid van
de staat en de regio's, evenals op drie belangrijke doelstellingen:
 de groei van ondernemingen begeleiden;
 het mededingingsvermogen van de toekomst voorbereiden;
 bijdragen aan de ontwikkeling van een gunstig ecosysteem voor het ondernemerschap. Bpifrance is een
krachtige, nabije en doeltreffende gesprekspartner voor ondernemingen, die een antwoord geeft op al
hun noden inzake financiering, innovatie en investeringen.
Meer informatie op: www.bpifrance.fr – Volg ons op Twitter: @bpifrance
Perscontact Bpifrance
Nathalie Police: 01.41.79.95.26 - nathalie.police@bpifrance.fr

Meer weten:

Nexans en G2mobility ondertekenen een strategisch
partnerschap in de sector van herlaadoplossingen voor
elektrische wagens.
Brussel, 13 april 2016 – Nexans, wereldleider op het gebied van kabeloplossingen en G2mobility,
marktleider in Frankrijk voor intelligente herlaadsystemen voor elektrische voertuigen (EV) gaan een
strategisch partnerschap aan om de herlaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in Frankrijk en
internationaal sneller te ontwikkelen. De overeenkomst gaat gepaard met participatie van Nexans in
het kapitaal van G2mobility.
Het partnerschap voltrekt zich zowel op het industriële als het commerciële niveau. Het is een gevolg
van de succesvolle samenwerking tussen beide ondernemingen binnen het project 'BienVEnu',
ontstaan uit een oproep tot projecten voor 'Intelligente elektrische systemen' van ADEME (Frans
agentschap inzake milieu en energiebeheer) en geleid door de Franse netbeheerder ERDF, dat een
antwoord moet bieden op het probleem voor de ontwikkeling van elektrische mobiliteit in
meergezinswoningen.
De overeenkomst combineert de soepelheid van G2mobility, een start-up gespecialiseerd in
informatietechnologie voor herlaadstations, met de financiële middelen van Nexans, een belangrijke
speler op het gebied van kabelsystemen met een internationaal erkende logistieke en commerciële
knowhow.
De oplossing van de partners biedt een unieke waardeketen die de infrastructuur voor de aansluiting,
de herlaadpunten, het energiebeheer en de controlesystemen omvat om zo de ontwikkeling van de
herlaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te vereenvoudigen. Binnen deze samenwerking
zullen de herlaadpalen van G2mobility vanaf juni 2016 geproduceerd worden in de vestiging van
Nexans te Donchery in de Franse Ardennen.

