Perscommuniqué

Nexans opent een nieuwe productie-eenheid voor speciale
kabels in Sjanghai

Sjanghai, 6 april 2005 – Nexans, de wereldmarktleider in de kabelindustrie, hield in aanwezigheid
van Gérad Hauser, Algemeen Directeur van de Groep, een grote openingsceremonie ter gelegenheid
van de ingebruikname van de productie-eenheid voor speciale kabels. De nieuwe vestiging in het
Chinese Sjanghai heeft alles bij elkaar zo'n 22 miljoen euro gekost. De ceremonie is de bekroning van
negen maanden bouwen en testen van machines en werd bijgewoond door een 150-tal mensen, onder
wie zakenpartners en klanten uit de scheepsbouw, spoorwegindustrie, kernenergiesector en een aantal
regeringsfunctionarissen. In de nieuwe fabriek van Nexans (Shanghai) Wires and Cables Co., Ltd.,
opgetrokken op een oppervlakte van 50.000 m2 in de vrijhandelszone Waigaoqiao Free Trade Zone
Sjanghai, werken een 80-tal mensen. Nexans liet alle machines uit Europa komen om ervoor te zorgen
dat dezelfde kwaliteit als in Europa kan worden geboden.
De nieuwe productie-eenheid wordt ontwikkeld in twee fasen om Nexans' internationale en lokale
concurrentiepositie te verbeteren. In de eerste fase zullen kabels worden ontwikkeld voor schepen,
rollend materieel, kerncentrales en de beveiliging van gebouwen. Tegen 2009 zou de fabriek een
omzet moeten halen van 15 miljoen euro. Het gaat vooral om thermoplastische en XLPE-geïsoleerde
kabels die eenvoudig geïnstalleerd kunnen worden en veilig in gebruik zijn dankzij hun licht gewicht,
geringe afmetingen en lage rookuitstoot. Bovendien bevatten ze geen halogeen en bestaan ze uit
brandvertragend en vuurbestendig materiaal. In de tweede fase zullen er rubbergeïsoleerde kabels
worden geproduceerd voor de verdere uitbreiding van de 'Transrapid' in China, de mijnbouw en de
plaatselijke industrie.
Als een van de grootste kabelproducten ter wereld, maakte Nexans in de loop van de jaren '80 zijn
opwachting op de Chinese markt. Het bedrijf bleef groeien en bouwde zijn productiecapaciteit in China
verder uit. Sinds 1994 heeft Nexans er drie industriële joint ventures en een logistiek centrum voor
regionale verkoopondersteuning. De nieuwe productie-eenheid is meteen de grootste
dochteronderneming in China die Nexans volledig in handen heeft, en kan worden beschouwd als een
belangrijke stap in de richting van een volwaardige productiecapaciteit in dit land.
Bij de openingsceremonie sprak Michel Lemaire, Vice-directeur voor Noord-Amerika en Azië, enkele
woorden van dank: "Dankzij de inzet van onze collega's, het management en onze zakenpartners was de
nieuwe productie-eenheid in geen tijd volledig operationeel. We hebben deze Chinese productie-eenheid
voor speciale industriële kabels opgericht om tegemoet te komen aan de groeiende vraag op de
plaatselijke markt en het voortdurend aandringen van onze klanten op de voorziening van lokale
producten en diensten. We hebben er alle vertrouwen in dat we de juiste keuze hebben gemaakt met de
bouw van deze nieuwe productie-eenheid in Sjanghai. Voortaan kunnen we onze klanten
kwaliteitsproducten leveren en bieden we hen een dienst na verkoop en een kortere leveringstermijn aan.

Over Nexans
Nexans is wereldmarktleider in kabelindustrie. De Groep levert een uitgebreid gamma van
geavanceerde bekabelingsystemen op basis van koper en glasvezel voor infrastructuurwerken, de

industrie en de bouwmarkt. Nexans kabels en bekabelingsystemen vindt men terug in alle segmenten
van het dagelijks leven, gaande van telecommunicatie en stroomnetwerken tot onder meer lucht- en
ruimtevaart, de automobielindustrie, spoorwegen, de bouwsector, de petrochemische nijverheid en
medische toepassingen. Nexans beschikt over productie-eenheden in 29 landen en is commercieel
actief in 65 landen. Er werken 20.000 mensen voor het bedrijf dat in 2004 een verkoopsomzet
behaalde van 4,9 miljard euro. Nexans staat bovendien genoteerd op de beurs van Parijs. Meer
informatie vindt u op www.nexans.com
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