Persbericht

Kabels van Nexans versterken het Zweedse spoornet
door overeenkomst met Trafikverket
Brussel, 19 december 2013 – De betrouwbaarheid van het Zweedse spoornet krijgt een
enorme boost dankzij de nieuwe raamovereenkomst tussen de Zweedse
transportinfrastructuurbeheerder Trafikverket en Nexans. Volgens dit contract wordt
Nexans voor de periode 2014-2016 de hoofdleverancier van Trafikverket voor
spoorweginfrastructuurkabels. Het contract ter waarde van ca. € 16 miljoen kan na 2016
met nog eens twee jaar worden verlengd.
Het contract is toegewezen in een periode waarin Trafikverket hard werkt aan een grotere
betrouwbaarheid van zijn spoornet om te voldoen aan de strengste eisen voor Europese
netwerken. Er is gekozen voor Nexans vanwege zijn uitgebreid assortiment aan oplossingen,
expertise, kosteneffectiviteit en vermogen snel te handelen binnen korte deadlines.
Als onderdeel van de overeenkomst levert Nexans diverse kabels, gaande van monopolaire
kabels tot multi-geleiders en middenspanningskabels. De productie vindt hoofdzakelijk
plaats in de Nexans-fabrieken in Grimsås (Zweden) en Namsos (Noorwegen). De leveringen
starten op 1 januari 2014.
Mattias Häggström, Purchasing Manager bij Trafikverket licht toe: “We hebben gekozen voor
Nexans als onze hoofdleverancier vanwege hun technische expertise en kosteneffectieve
oplossingen die de totale exploitatiekost ten gunste komen.”
“Deze overeenkomst markeert het begin van een langdurige samenwerking, waarin we samen
met Trafikverket bijdragen aan de ontwikkeling van een moderne Zweedse
spoorweginfrastructuur”, vertelt Rick Johansson, Sales & Marketing Director voor Telecom &
Infrastructure Projects bij Nexans Sweden AB.
“Het contract met Trafikverket bevestigt de positie van Nexans als leidende leverancier van
spoorweginfrastructuur zowel in Zweden als op internationaal niveau”, aldus Eric du Tertre,
Market Segment Director Rail infrastructure bij Nexans.
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 energie- en 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 bijna 7,2 miljard euro. Nexans is
genoteerd op de beurs van NYSE Euronext in Parijs, compartiment A.
Meer informatie op www.nexans.be

Contact:
Vincent Morrens
Head of Media Relations
Vademecom
T: +32 2 269 50 21
vm@vademecom.be

Sophie Van Outryve
Communication Manager
Nexans Benelux
T: +32 479 39 26 49
sophie.vanoutryve@nexans.com

