Persbericht

Nexans kondigt reorganisatieproject aan voor de
Europese activiteiten
Nexans heeft de hoofdlijnen van een Europees reorganisatieproject bekend gemaakt om zijn
activiteiten te optimaliseren en de concurrentiekracht van de Groep in Europa te herstellen.
In België heeft deze beslissing geen invloed op de investeringen van de Groep en schept dit nieuwe
kansen.
Brussel, 16 oktober 2013 – Aangezien het jaar 2013 in verschillende delen van de wereld in een
eerder onzekere context verloopt, wenst Nexans zichzelf de middelen te geven om zijn
concurrentiekracht te vrijwaren en nog beter zijn kosten te beheren. Daarom heeft de Groep een
ontwerp van plan bestudeerd om op termijn te besparen in Europa. Dit plan richt zich meer bepaald
op de sectoren van de ondergrondse hoogspanningskabels en de speciale industriële kabels en op de
algemene administratieve structuren.
Lokaal gesproken, en hoewel België zich uiteraard inschrijft in de internationale inspanningen om de
kosten te verlagen, zouden alle nodige maatregelen worden genomen om de sociale gevolgen zo veel
mogelijk te beperken. Er is helemaal geen sprake van sluitingen, stopzetting van activiteiten of
collectieve ontslagen. Bovendien zou de Groep blijven investeren in België, ook in het machinepark,
en zouden producties van andere Europese vestigingen van Nexans naar hier worden overgeheveld.
Vestiging in Charleroi
Er bestaat in Europa een overcapaciteit aan extrusielijnen voor ondergrondse hoogspanningkabels.
Het project van Nexans zou er dus in bestaan om zijn productie van kabels voor hoogspanning en
zeer hoge spanning meer in Charleroi te concentreren en er de voornaamste fabriek voor de
Europese markt van te maken. In deze context is de Groep al gestart met een aanzienlijk
investeringsprogramma om de productielijnen te verbeteren, om grotere lengtes mogelijk te maken
en om de constante hoge kwaliteit te blijven garanderen. Hoewel deze investeringen de
concurrentiepositie van Nexans zullen verbeteren, moeten lokaal inspanningen worden gedaan op
het vlak van kostenbeheersing.
Vestiging in Dour-Elouges
De metallurgielijnen van de Groep worden onderbenut en zouden herschikt worden. Dour zou de
productie van bijkomende kabelstrengen toegewezen krijgen.
Andere vestigingen: Erembodegem, Frameries, Buizingen en Huizingen
Afgezien van een grotere centralisering van de administratie, die trouwens zonder ontslagen zou
worden doorgevoerd, zouden de andere Belgische vestigingen niet worden getroffen door het
Europese transformatieplan.
“Het gaat erom Nexans de middelen te geven om zijn ambities waar te maken en dit ondanks een
mondiale conjunctuur die de industrie dwingt zichzelf heruit te vinden”, besluit Jaak Hulsbosch,
Country Manager Benelux. “In de Benelux scharen wij ons achter dit transformatieplan dat ons zal
toelaten om de kwaliteit van onze producten verder te verbeteren, ons beheer te versterken en
daarmee onze dienstverlening aan onze klanten naar een hoger niveau te tillen.”

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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