Persbericht

Nutsbedrijf Kahramaa in Qatar verbetert netwerkinfrastructuur met
kabels van Nexans
Nexans levert kabels aan het Qatarese nutsbedrijf Kahramaa, dat zijn netwerkinfrastructuur
uitbreidt ten gevolge van een stijgende vraag
Brussel, 17 juni 2014 - Kahramaa, Qatar General Electricity & Water Corporation heeft Nexans
ingeschakeld voor de uitbreiding van de energie-infrastructuur van Qatar op lange termijn. Het
nutsbedrijf levert momenteel belangrijke inspanningen voor een upgrade van het
elektriciteitstransmissienet in Qatar en heeft daartoe een raamwerkovereenkomst van € 100 miljoen
getekend voor de levering van midden- en laagspanningskabels.
Door de bevolkingstoename, alsook de stedelijke en economische groei in Qatar zal de vraag naar
elektriciteit tegen 2020 met naar schatting 50% toenemen: van 6,5 GW naar 9,6 GW. Er is bijgevolg
dringend behoefte aan vernieuwing van de netwerkinfrastructuur en uitbreiding van de capaciteit
van het elektriciteitsnet.
De kabels van Nexans worden geïmplementeerd in stadium 2 van fase 11 van de uitbreiding en
ontwikkeling van het elektriciteitsnetwerk. De kabels zullen nieuwe substations aansluiten op
infrastructuurprojecten, waaronder de nieuwe haven-, spoorweg- en metroprojecten in Doha.
Het strategisch plan van de Qatarese regering – 2030 Qatar Vision – zet in op duurzame ontwikkeling
en een hoge levensstandaard voor de bevolking, die naar verwachting tegen 2030 zal verdubbelen.
Dit vereist ook een aanzienlijke verbetering van het elektriciteitsnet en de overige infrastructuur.
In totaal zal Nexans ruim 2.000 kilometer kabel leveren aan Kahramaa. De kabels worden gemaakt in
de QICC-fabriek van Nexans in Qatar. De productie en installatie van de kabels vinden gefaseerd
plaats tot december 2015.
Charles-Edouard Mellagui, Country Manager Qatar en CEO van QICC (Qatar International Cables
Company) bij Nexans zegt: “Het doet ons deugd om als partner van Kahramaa te werken aan de
verbetering van de elektrische infrastructuur in Qatar. We kijken uit naar een vruchtbare
samenwerking met het bedrijf tijdens de komende jaren. Het veelzijdige assortiment van Nexans en
ons hoge kwaliteits- en serviceniveau gaven de doorslag in de keuze van Kahramaa.”
Over Nexans:
Nexans brengt energie tot leven via een uitgebreid assortiment kabels en kabeloplossingen die wereldwijd klanten
helpen betere prestaties neer te zetten. De teams van Nexans stellen zich als partners ten dienste van hun klanten in
vier grote sectoren: transmissie en -distributie (energienetten op het land en onderzees), energiebronnen (olie & gas,
mijnbouw en hernieuwbare energiebronnen), transport (weg, spoor, lucht, zee) en bouw (commerciële en
residentiële bouw en data centers). De strategie van Nexans is gebaseerd op de voortdurende innovatie van
producten, oplossingen en diensten net als op de ontwikkeling van haar werknemers, de begeleiding van klanten en
de introductie 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.
Met een industriële aanwezigheid in 40 landen en commerciële activiteiten wereldwijd biedt Nexans werk aan bijna
26.000 mensen. De Groep realiseerde in 2013 een omzet van 6,7 miljard euro.
Nexans is genoteerd op de beurs van NYSE Euronext in Parijs, compartiment A.
Meer informatie op www.nexans.be.
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