Persbericht

Nexans kondigt de oprichting van de ‘Nexans
Foundation’ aan
Brussel, 26 maart 2013 – Nexans, wereldwijd expert in de kabelindustrie, heeft de oprichting van
de ‘Nexans Foundation’ aangekondigd. Dit vormt een gezamenlijk platform voor alle
sponsoractiviteiten van het bedrijf, ter ondersteuning van de actieve en langdurige deelname van
Nexans aan solidariteitsinitiatieven wereldwijd.
De Nexans Foundation richt zich op twee werkterreinen, die passen bij de kernwaarden van
Nexans:
 Ondersteuning van projecten van algemeen belang op sociaal en humanitair gebied, door
wereldwijd een bijdrage te leveren aan de strijd tegen energieonzekerheid en armoede. De
Nexans Foundation realiseert dit door kansarme gemeenschappen toegang te bieden tot
diensten die essentieel zijn voor hun persoonlijke, sociale en economische ontwikkeling;
 Behoud van het cultureel werelderfgoed via de ontwikkelings- en restauratieprojecten van het
Paleis, het Museum en de Tuinen van Versailles.
“Een groot bedrijf als Nexans is een schakel in de samenleving. Wij vinden het belangrijk om een
actieve bijdrage te leveren aan het algemeen belang op lange termijn. Er ligt hier voor ons een mooie
rol weggelegd, zonder daarbij de taken van de overheid te willen overnemen”, aldus Frédéric Vincent,
Voorzitter en CEO van Nexans. “De Nexans Foundation versterkt de initiatieven die ons bedrijf al jaren
neemt en weerspiegelt onze kernwaarden. De Nexans Foundation streeft er ook naar alle
medewerkers van Nexans te betrekken bij de ontwikkelingen en activiteiten van de stichting.”
Voorbeelden van projecten waarbij Nexans op dit moment betrokken is:
 Electriciens sans frontières (Elektriciens zonder grenzen of ESF). Deze NGO wil de toegang tot
elektriciteit vergemakkelijken voor de meest kansarme groepen ter wereld om zo hun
ontwikkeling te bevorderen. In het kader van het partnerschap levert Nexans hiervoor 50 %
van de benodigde laag- en middenspanningskabels.
 Het Paleis van Versailles staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Nexans sponsort de
kabels die gebruikt kunnen worden bij de renovatiewerkzaamheden. Nexans heeft tot nu toe
550 km laag-, midden- en hoogspanningskabels en veiligheidskabels geleverd.
 Louvre-Lens Museum. Nexans heeft alle kabels geleverd voor het gebouw van 28.000 m2 en de
22 hectare grond die erbij horen.
Ga voor meer informatie naar www.fondationnexans.com
Volg de Nexans Foundation via:

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 bijna 7,2 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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