Persbericht

Nexans bereidt zich voor op de toekomst met nieuw governancemodel en versnelde invoering strategische acties
Parijs, 03 oktober 2014 – De langetermijnperspectieven van de kabelindustrie zijn erg
gunstig. Aangezien kabels onmisbaar zijn voor stedenbouw en de ontwikkeling van
energienetwerken, heeft de branche de toekomst, meer dan ooit tevoren. Het is een van de
sectoren die met innovatieve oplossingen komen, wereldwijde groei stimuleren en de
industriële uitdagingen van de 21e eeuw oppakken.
Nexans, wereldwijd expert in de kabelindustrie, staat hier middenin. Al bijna 100 jaar voorzien
wij mensen van de energie die ze nodig hebben. De kabels die wij ontwikkelen en produceren,
zorgen voor de onmisbare verbinding van mensen en hun activiteiten in het hart van elke
moderne stad: ze transporteren elektriciteit, maken het vervoer van mensen en goederen
mogelijk, zorgen voor de veiligheid van infrastructuren en gebouwen en maken
telecommunicatie mogelijk.
Energie is de belangrijkste pijler van onze bedrijfsactiviteit, van winning tot transport en
distributie. Onze eerste uitdaging is dan ook het bevorderen van de energietransitie met een
optimaal beheer van alle vormen van energie.
De tweede pijler van onze activiteit is gericht op de bouw van steden, de gebouwen die daar
staan en het transport tussen steden en binnen de stad. In dit kader is ons doel om bij te
dragen aan de ontwikkeling van betrouwbaarder, vlotter en duurzamer transport door de
grote industrieën de allerbeste kabels te leveren en door iedereen elke dag opnieuw een
veilige woon- en werkplek te garanderen.
Nexans wil zijn positie in de vier hoofdmarkten versterken: energiedistributie en -transport,
de ontwikkeling van fossiele en duurzame energiebronnen, transportnetwerken en de bouw.
Nexans beschikt daarbij al over vele concurrentievoordelen, zoals de bewezen technologische
knowhow en een uitstekende reputatie.
Hoewel de langetermijnperspectieven gunstig worden beïnvloed door sterke
maatschappelijke trends, met name de verstedelijking van ontwikkelingslanden, de groeiende
behoefte aan interconnecties, de ontwikkeling van elektrische infrastructuren en de
wereldwijde ontwikkeling van duurzame energiebronnen, zijn de vooruitzichten op korte
termijn minder positief.
In Europa verwachten wij geen groei, behalve voor een aantal nicheproducten, en in Amerika
een voorzichtige opleving van de markten. Tweederde van de verwachte groei van onze
markten is de komende twee à drie jaar afkomstig uit opkomende landen.
Onze zichtbaarheid in Europa en de Verenigde Staten van bijna 60% en de voortdurende
terugloop in Zuid-Amerika en Zuid-Oost-Azië (Australië) hebben de afgelopen 18 maanden

hun invloed gehad op de prestaties van de Groep. Naar verwachting zal deze trend zich in
2014 voortzetten. Zo voorzien we een organische groei van bijna -4% voor het derde kwartaal
van 2014, en nul voor het boekjaar 2014. De operationele marge voor 2014 wordt op dit
moment op hetzelfde niveau geschat als die van 2013, namelijk rond 140 miljoen euro.
Deze kortetermijnverwachtingen vragen om de versnelde invoering van strategische acties
om duurzame waarde te creëren. Deze acties hebben betrekking op 4 onderwerpen:








Concurrentievermogen terugwinnen door de probleemsectoren aan te pakken, de
kosten drastisch te verminderen en de behoefte aan bedrijfskapitaal te optimaliseren.
De leidende positie in de 4 markten versterken door het stimuleren van innovatie om
te komen tot een hoogwaardig productassortiment dat voorziet in nieuwe
klantbehoeften.
Actief portefeuillebeheer om de groei van winstgevende sectoren te ondersteunen en
te versnellen, en de minder goed presterende sectoren te transformeren of af te
stoten.
De cultuur veranderen met een nieuw governance-model en nieuwe werkwijzen.

Nexans heeft inmiddels een nieuw directieteam onder leiding van CEO Arnaud PoupartLafarge. De CEO heeft alle operationele en functionele verantwoordelijkheden en
bevoegdheden. Hij wordt bijgestaan door een nieuwe, kleinere Management Board die zich
operationeel heeft bewezen en die gericht is op prestaties en transformatie:






Pascal Portevin, adjunct-directeur-generaal, verantwoordelijk voor International &
Operations;
Christopher Guerin, algemeen directeur Europa;
Dirk Steinbrink, algemeen directeur, verantwoordelijk voor Hoogspanning;
Nicolas Badré, financieel directeur;
Anne-Marie Cambourieu, directeur Human Resources.

Arnaud Poupart-Lafarge wordt in zijn werk bijgestaan door Frédéric Vincent, voorzitter van
de raad van bestuur van Nexans, die hem de strategische ervaring biedt die hij sinds de
oprichting van de groep heeft opgebouwd.
Als voorzitter richt Frédéric Vincent zich op drie hoofdtaken: het zorgen voor een verbinding
tussen de raad van bestuur en het directieteam, het voorzitten van de strategische commissie
van de raad en het samen met het directieteam behartigen van de belangen van Nexans bij
openbare beslissers, grote klanten, overheden en beroepsorganisaties.
Als reactie op het nieuwe governance-model verklaarde Frédéric Vincent: "Ik heb het volste
vertrouwen in het team rondom Arnaud Poupart-Lafarge om leiding te geven aan deze
transformatie, die zo nodig is voor de toekomst van de Groep."
Arnaud Poupart-Lafarge benadrukt: "Nexans is een grote naam in de kabelindustrie. Ik ben
ervan overtuigd dat wij de transformatie van de Groep kunnen benutten om weer uitstekend
te gaan presteren. We hebben de mensen, de knowhow en de wil om te slagen."

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
Contact:
Sophie Van Outryve
Communication Manager
Nexans Benelux
T: +32 2 363 26 30
sophie.vanoutryve@nexans.com

