Omzet eerste kwartaal 2004
Parijs, 20 april 2004 - Nexans heeft aangekondigd een omzet van 1.091 miljoen euro te
hebben behaald voor het eerste kwartaal van 2004.
Bij constant blijvende prijzen voor non-ferrometalen en constante wisselkoersen* bedroeg de
omzet over het eerste kwartaal 951 miljoen euro tegenover 914 miljoen euro over hetzelfde
kwartaal vorig jaar, een groei van 3,9% (+1,3 % bij een constante consolidatiebasis).
De sterke omzetstijging in Noord-Amerika en Azië, gekoppeld aan de omzet die door de
onlangs aangekochte Kukdong- en Furukawa-bedrijven in respectievelijk Zuid-Korea en
Brazilië werd gegenereerd, compenseerde de zwakke markt in Europa, met name in Frankrijk.
Een analyse van bedrijfsactiviteiten laat een continue groei zien in Energie (Energy), terwijl
andere activiteiten stabiel bleven.
Het kwartaal werd gekenmerkt door een scherpe stijging van de prijs van non-ferrometalen, in
het bijzonder van koper. De gemiddelde prijs steeg met maar liefst 37% ten opzichte van het
eerste kwartaal van 2003 (en 25% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2003). Het
negatieve effect op de schuld van de Groep dat hiervan het gevolg was, wordt geschat op circa
70 miljoen euro. Ook werd de winst binnen de kabelproductie voor de bouwsector negatief
beïnvloed door deze prijsstijging. Het duurt hier namelijk langer voor de gestegen kosten voor
grondstoffen in de verkoopprijzen worden doorberekend. Een actief prijsbeleid, in combinatie
met een dekking tegen risico's op het gebied van metaalprijzen, beperkt echter het negatieve
effect op de winstmarges.
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* Om het effect van schommelingen in de inkoopprijs van non-ferrometalen te neutraliseren en
daarmee de effectieve omzetgroei te meten, berekent Nexans de omzet ook met behulp van
een constante prijs voor koper en aluminium.
•

Energie (hoofdactiviteiten - bij constante metaalprijzen en wisselkoersen) :
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Ondanks een geringe vraag naar laag- en middenspanningskabels in Frankrijk en Duitsland,
zet de groei in de kabelmarkt voor infrastructuur zich voort.
De vraag naar kabels voor de bouwsector werd in stand gehouden door de NoordAmerikaanse markt, terwijl de concurrentie de prijzen in Duitsland en Frankrijk onder druk
bleef zetten.
Het toegenomen volume in Industriële Kabels (Industry Cabels) hangt voornamelijk samen met
de opname van Kukdong binnen de Groep.
•

Telecom (bij constante metaalprijzen en wisselkoersen)

in miljoenen euro's

Q1.03
Q1.04
Infrastructuur
49
45
Particuliere LAN-netwerken
45
48
Industrie
32
33
Het eerste kwartaal bevestigde de stabilisatie van deze activiteit die in 2003 al voelbaar was.
De activiteit Infrastructuur bleef gebukt gaan onder de stagnerende vraag binnen de
opkomende landen.
Industriële kabels groeide licht onder invloed van de ontwikkeling van ADSL-netwerken (voor
snel internet) en kabels voor de lucht- en ruimtevaartindustrie.
In Noord-Amerika werd de omzet in particuliere LAN-netwerken gestimuleerd door een herstel
in de vraag naar LAN-kabels van koper en glasvezel.
•

Elektriciteitsdraden (bij constante metaalprijzen en wisselkoersen)

in miljoenen euro's
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De ontwikkeling van Nexans’ productie van walsdraden (wirerod) verloopt naar tevredenheid.
De productie van wikkeldraad (winding wire) begint te profiteren van de herstructurering die in
2003 in Noord-Amerika plaatsvond. Hierbij werden de overheadkosten teruggedrongen en
werd er een eind gemaakt aan de productie met lage marges.
Geconsolideerde omzet per gebied
in miljoenen euro's
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De omzetstijging tijdens het eerste kwartaal geeft een scherpe toename van de omzetgrootte in
Noord-Amerika weer (+9,5% bij een gelijkblijvend consolidatiebereik), Azië (+13% bij een
gelijkblijvend consolidatiebereik) en Overige gebieden (+17% bij een gelijkblijvend
consolidatiebereik ). Deze stijging ondervangt het lage activiteitenniveau in Europa (met name

in Frankrijk), dat te wijten is aan de stagnatie van bedrijfsinvesteringen en de zwakke vraag
naar kabels voor de telecominfrastructuur.

Financiële kalender
•

3 juni 2004: Jaarlijkse vergadering voor aandeelhouders

•

21 juli 2004: Publicatie van omzet en resultaten over de eerste helft van 2004

•

18 oktober 2004: Publicatie van de omzet over het derde kwartaal van 2004

Over Nexans
Nexans is wereldleider in de kabelindustrie. De groep levert een uitgebreid assortiment
geavanceerde koper- en glasvezelkabeloplossingen aan de infrastructuur-, industrie- en
bouwmarkt. Kabels en kabelsystemen van Nexans zijn in alle facetten van het dagelijks leven
terug te vinden: van telecommunicatie- en energienetwerken tot toepassingen in de
ruimtevaart, luchtvaart, automobielindustrie, spoorwegen, bouw, de petrochemische en
medische industrie etc. Nexans heeft een industriële aanwezigheid in 29 landen en
commerciële activiteiten in 65 landen. Het bedrijf heeft een personeelsbestand van 17.000
werknemers. In 2003 bedroeg de omzet 4 miljard euro. Nexans is genoteerd aan de Parijse
aandelenbeurs.
http://www.nexans.com/
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