Persbericht

Nexans wint Terna-contract ter waarde van 33 miljoen euro voor
stroominfrastructuurkabels ter verbetering van het Italiaanse
hoogspanningsnet
Dit bedrijfsklare kabelproject omvat de productie en installatie
van 250 km aan ondergrondse aluminium hoogspanningskabels
Parijs, 19 april 2011 - Nexans, wereldmarktleider in de kabelindustrie, heeft een
contract ter waarde van 33 miljoen euro toegekend gekregen door Terna, de beheerder
van het Italiaanse elektriciteitsnetwerk. Terna is de grootste onafhankelijke
transmissiesysteembeheerder (TSO) van Europa en de op zes na grootste ter wereld met
meer dan 63.500 km aan circuits. Het contract behelst de productie en installatie en het
testen van ongeveer 250 km aan ondergrondse aluminium 150 kV
hoogspanningskabels en accessoires voor stroomontwikkelingsprojecten in de regio’s
Lazio, Basilicata en Campania. De projecten maken deel uit van Terna’s tienjarig
investeringsplan (2011-2021) ter verbetering van de stroominfrastructuur in Italië.
De geleverde kabels worden uitgerust met een aluminium geleider met een diameter
van 1600 mm2 en anti-explosie buitenafdichtingen. In april 2011 wordt gestart met het
tweejarige installatieproject, waarbij drie aparte dubbele circuits worden gecreëerd. De
Nexans-kabels verbinden substations in Montalto di Castro met Canino (totale
kabellengte 130 km), een bovenleiding in Rotonda-Pisticci met een substation in Aliano
(totale kabellengte 73 km) en een substation in Avellino met een elektriciteitscentrale in
Pratola Serra (totale kabellengte 49 km).
“Dit contract is de nieuwste ontwikkeling in de langetermijnrelatie tussen Nexans en
Terna ter ondersteuning van Terna’s toekomstplannen voor de ontwikkeling van de
stroomtransmissie-infrastructuur in Italië”, aldus Giovanni Fenoglio, Sales & Marketing
Director van Nexans in Italië. “Het is weer een voorbeeld van Nexans’ mogelijkheden de
markt te dienen met betaalbare en innovatieve oplossingen die voldoen aan lokale
vereisten, zoals de aluminium kabels die nu worden gebruikt voor een groot deel van de
150 kV hoogspanningsprojecten in Italië.”
De hoogspanningskabels en gerelateerde accessoires worden geproduceerd in de
Nexans-fabriek in het Duitse Hannover, met aanvullende dienstverlening door de
Nexans-locaties in Italië.
Over Nexans
Met energie als spil van haar ontwikkeling biedt Nexans, deskundig wereldmarktleider in de
kabelindustrie, een uitgebreid gamma kabels en kabelsystemen. De Groep is een wereldspeler op
infrastructuur-, industrie-, bouw- en Local Area Network-markten. Nexans ontwikkelt oplossingen voor
een reeks marktsegmenten variërend van energie-, transport- en telecomnetwerken tot scheepsbouw,
olie en gas, de nucleaire industrie, de automobielsector, spoorwegen, elektronica, luchtvaart,
goederenverwerking en automatisering. Nexans is een verantwoordelijke industriële onderneming die
duurzame ontwikkeling integraal heeft opgenomen in haar wereldwijde en operationele strategie.
Voortdurende innovatie in producten, oplossingen en diensten, de ontwikkeling en betrokkenheid van
werknemers en de introductie van veilige industriële processen met beperkte milieu-impact behoren tot
de belangrijkste initiatieven die Nexans in het hart van een duurzame toekomst plaatsen. Met een
industriële aanwezigheid in 40 landen en commerciële activiteiten wereldwijd biedt Nexans werk aan
23.700 mensen. In 2010 realiseerde het bedrijf een omzet van meer dan 6 miljard euro. Nexans is

genoteerd aan de beurs van Parijs, compartiment A van de Eurolist van NYSE Euronext Paris. Meer
informatie op www.nexans.com of http://www.nexans.mobi.
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