Persbericht

Doorbraak voor Nexans in Maleisische offshore-industrie met
onderzeese umbilicalorder voor ontwikkelingsproject van veld
F29
Contract voor de levering van 22 km elektro-hydraulische umbilicals aan de
offshore-industrie in Maleisië
Brussel, 24 april 2013 – Nexans, wereldwijd expert in de kabelindustrie, breekt door in de
Maleisische offshore-industrie met de ondertekening van een omvangrijk contract door
Persada Engineering. Het contract behelst de levering van een onderzeese elektrohydraulische umbilical voor het F29-veld van Sarawak Shell Berhad.
De 22 km lange umbilical van Nexans wordt geïnstalleerd op een diepte van 100 m onder
water en zorgt voor communicatie en bediening in het F29-veld. Nexans is verantwoordelijk
voor de levering en het transport van de umbilical en de bijbehorende accessoires, binnen
een fast-track contract van 72 weken.
“Dit umbilicalcontract van Persada Engineering is een grote stap voor Nexans, omdat het ons
een nieuwe positie geeft in de offshore-industrie van Maleisië met een project voor een zeer
invloedrijke eindklant: Sarawak Shell Berhad,” zegt Jon Arne Häll, Technical Director Hybrid
Underwater Cables van Nexans Noorwegen. “De deskundigheid van Nexans in de
ontwikkeling, productie en levering van complexe onderzeese umbilicals is al ruimschoots
bewezen in Amerika en Europa. Dit contract is een uitgelezen kans om ook in Azië te laten
zien wat we kunnen.”
De F29-umbilical wordt geproduceerd in de gespecialiseerde Nexans-fabriek in Halden,
Noorwegen.
Over Nexans
Met energie aan de basis van haar ontwikkeling biedt Nexans, wereldwijd expert in de kabelindustrie, een
uitgebreid gamma kabels en kabeloplossingen. De Groep is een wereldspeler in de energietransmissie en distributie, de industrie en de bouw. De oplossingen van Nexans dienen tal van marktsegmenten: van energieen telecomnetwerken, over energiebronnen (zonne- & windenergie, petrochemie) en mijnbouw, tot de
transportsector (scheepsbouw, lucht- en ruimtevaart, spoorwegen, de automobielsector en automatisering).
Als verantwoord industrieel bedrijf integreert Nexans duurzame ontwikkeling in haar wereldwijde en
operationele strategie. Zij verbetert voortdurend producten, oplossingen en diensten, stimuleert de
ontwikkeling, betrokkenheid en klantgerichtheid van haar medewerkers en introduceert veilige industriële
processen met beperkte milieubelasting. Dergelijke initiatieven plaatsen Nexans in het middelpunt van een
duurzame toekomst.
Met een industriële aanwezigheid in 40 landen en commerciële activiteiten wereldwijd biedt Nexans werk aan
25.000 mensen en realiseerde in 2012 een omzet van 7,2 miljard euro. Nexans is genoteerd op de beurs van
NYSE Euronext in Parijs, compartiment A.
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