Persbericht

Zwitsers spoorwegbedrijf SBB kiest kabels van Nexans voor
infrastructuurverbetering
SBB tekent vijfjarige raamovereenkomst met Nexans voor seinkabels en kabels voor bakens ter
verbetering van het Zwitserse spoorwegnet
Brussel, 25 september 2014 – Het Zwitserse spoorwegbedrijf SBB heeft een vijfjarige raamovereenkomst
getekend met Nexans voor de levering van seinkabels en kabels voor bakens, ter voorbereiding van
aanzienlijke verbeteringen aan de kabelinfrastructuur van het spoorwegnet. De overeenkomst
vertegenwoordigt een totale waarde van € 35 miljoen.
Als onderdeel van de overeenkomst levert Nexans ruim 7.000 km gespecialiseerde spoorwegkabels voor de
voeding van sein- en bakeninstallaties (elektronische bakens en transponders). De overeenkomst is een
voortzetting van de langdurige samenwerking tussen twee bedrijven, die 100 jaar geleden begon toen
Nexans kabels leverde voor de Simplon-spoorwegtunnel door de Alpen tussen Zwitserland en Italië.
Francis Krähenbühl, CEO Nexans Zwitserland: “Na een succesvol 2013, waarin Nexans diverse grote orders
voor SBB heeft geleverd, zijn we bijzonder verheugd dit nieuwe kadercontract tussen de twee bedrijven te
mogen aankondigen. Het is een bevestiging van de lange en vruchtbare samenwerking tussen SBB en
Nexans. We kijken ernaar uit samen met SBB een bijdrage te mogen leveren aan de modernisering van het
spoorwegnet.”
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
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