Persbericht

Nexans sluit 36 miljoen euro contract met Infrabel voor levering van kabels
aan het Belgische spoorwegnet
Over een periode van twee jaar zal Nexans het leeuwendeel van de 1 kV
energiedistributiekabels aan de infrastructuurbeheerder leveren.
Brussel, 13 juni 2013 – Nexans, wereldwijd expert in de kabelindustrie, heeft een kadercontract
ondertekend voor de levering van energiedistributiekabels van 1 kV aan Infrabel, de
infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet. Het contract ter waarde van 36 miljoen
euro dekt leveringen voor de komende twee jaar.
“Wij zijn bijzonder fier dat Infrabel ons – na een Europese tender – het leeuwendeel van de
energiekabels van 1 kV heeft gegund. Dit contract vertegenwoordigt meer dan 5.300 km kabels,
waarvan onze Belgische vestigingen 90% zullen produceren. De overige 10% zullen door andere
Europese vestigingen van de Groep worden geleverd”, verklaart Koen Van Gucht, Sales & Marketing
Manager België van Nexans.
Leadership
“Dankzij dit contract wordt Nexans opnieuw een van de belangrijkste leveranciers van Infrabel voor
de energiekabels en dit net tijdens een fase met grote infrastructuurrenovaties”, zegt Eric du Tertre,
Directeur voor het marktsegment Spoorinfrastructuur van Nexans. “Dit succes weerspiegelt de
bewezen kwaliteit van onze kabels en ons vermogen om competitief te reageren in een sterk
concurrerende markt.”
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.
Meer informatie op www.nexans.be.
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