Voorgestelde besluiten voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders
Parijs, 15 april 2004 – De Raad van Bestuur van Nexans is op donderdag 8 april 2004 onder
voorzitterschap van Nexans’ CEO Gérard Hauser bijeengekomen om de laatste hand te leggen aan de
besluiten die zullen worden voorgelegd aan de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 3 juni 2004*.
De Raad van Bestuur heeft besloten niet de procedure te volgen om algemene autorisaties voor te stellen
die het mogelijk maken alle soorten financiële instrumenten uit te geven. In plaats daarvan zal zij de
vergadering van aandeelhouders verschillende specifieke autorisaties voorstellen, die elk verband houden
met verschillende vormen van kapitaaltoename en verwante schuldbrieven waarvan de geldigheid verstrijkt
op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in 2005. Hierdoor kunnen aandeelhouders een beslissing
nemen over elk specifiek financieel instrument. Een samenvatting van de besluiten met betrekking tot de
financiële instrumenten is te vinden in de bijgevoegde Bijlage.
De vergadering van aandeelhouders zal ook worden gevraagd te stemmen over een wijziging van de
statuten om de ambtstermijn voor directeuren terug te brengen van 6 naar 4 jaar voor alle directeuren die
na 1 januari 2004 worden benoemd.
Tot slot zal de Raad van Bestuur de aandeelhoudersvergadering vragen:
•
•

de toetreding van Jean-Marie Chevalier tot de Raad goed te keuren
en Colette Lewiner en Yves Lyon-Caen te benoemen tot directeur.

Deze directeuren zijn onafhankelijk van het bedrijf. De volledige tekst van de besluiten zal beschikbaar zijn
op de website van Nexans (www.nexans.com), zodra de convocatie voor de vergadering is gepubliceerd.
*bij tweede bijeenroeping
Curricula vitae van de nieuwe bestuursleden
Jean-Marie Chevalier
Voor zijn aanstelling als professor aan de Université Dauphine (1990), waar hij leiding gaf aan het Centre
de Géopolitique de l’Energie et des Matières Premières (centrum voor de geopolitiek van energie en
grondstoffen), doceerde de op 4 juni 1941 in Parijs geboren Jean-Marie Chevalier economie aan de
universiteiten van Algiers, Rabat, Grenoble en Parijs XIII. Tijdens zijn academische carrière heeft hij ook
advieswerk verricht voor ondernemingen, banken, internationale organisaties en overheden. Van 1983 tot
1992 was hij bestuurslid van BNP en hij heeft zitting gehad in Time Magazine's European Board of
Economists (1980-1989). Momenteel is hij lid van de Cercle des Economistes en directeur van Cambridge
Energy Research Associates (CERA, Amerikaans strategisch adviesbureau voor energie, vestiging Parijs).
Jean-Marie Chevalier is afgestudeerd aan het Institut d’Etudes Politiques de Paris, doctor in de economie en
volledig bevoegd docent van de economische faculteit.
Colette Lewiner
Colette Lewiner heeft gestudeerd aan de Ecole Normale Supérieure, waar ze een lesbevoegdheid en
doctorstitel in de natuurkunde behaalde. Ze begon haar carrière als docente aan de Université de Paris en
ging in 1979 werken op de onderzoeksafdeling van Electricité de France. Vervolgens werd ze hoofd van de
afdeling “Délégation aux Combustibles”, waar ze verantwoordelijk was voor de inkoop van brandstof, gas,
steenkool en nucleaire brandstof. In 1989 richtte ze de afdeling Commercial and Development Strategy op.
In 1992 werd ze benoemd tot voorzitter en CEO van SGN-Réseau Eurisys. In 1998 trad ze in dienst bij Cap
Gemini, waar ze de afdeling GMU Utilities (elektriciteit, gas, water, milieudiensten) opzette en leidde. Sinds
mei 2000 is ze algemeen directeur van de GSA (Global Sector and Accounts Unit) “Energy, Utilities and
Chemicals” en staat ze aan het hoofd van de afdeling Global Marketing bij Cap Gemini.

Yves Lyon-Caen
Yves Lyon-Caen is afgestudeerd aan het Institut d’Etudes Politiques de Paris en aan de Ecole Nationale
d’Administration. Hij begon zijn carrière als ambtenaar bij het Franse ministerie van Economie en Financiën.
In 1982 werd hij benoemd tot landbouwkundig adviseur van de minister-president, nadat hij eerder
werkzaam was geweest als bestuurlijk en financieel directeur van INSERM en algemeen directeur van de
Caisse Nationale of the Crédit Agricole. Hij werd in 1988 benoemd tot onderdirecteur van het departement
van de minister-president en werd in 1990 voorzitter en CEO van Crédit National. Van 1994 tot 2000 was
hij voorzitter en CEO van Air Liquide Santé. Yves Lyon-Caen is momenteel bestuurslid en CEO van BERI 21
(houdstermaatschappij van Bénéteau SA) en voorzitter van de raad van commissarissen van Sucres et
Denrées.
Financiële kalender
• 20 april 2004: Publicatie van de omzet over eerste kwartaal van 2004
• 3 juni 2004: Jaarlijkse vergadering van aandeelhouders
• 21 juli 2004: Publicatie van de omzet en resultaten over het eerste halfjaar van 2004
• 18 oktober 2004: Publicatie van de omzet over derde kwartaal van 2004

Over Nexans
Nexans is wereldmarktleider 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 effectenbeurs. http:/www.nexans.com/
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