Nexans lid van “Fibre-to-the-Home Council”;
bevordering van glasvezelaansluitingen in Europa

Raad

opgericht

ter

Parijs, 13 mei 2004 – Nexans, wereldleider binnen de kabelindustrie, kondigde vandaag
aan zich te hebben aangesloten bij de "Fibre-to-the-Home (FTTH) Council Europe". Deze Raad
werd in maart 2004 opgericht en heeft als mandaat de glasvezelaansluiting, ofwel
'glasvezeltoegang' (fibre access), in Europa te promoten.
De Raad is samengesteld uit meer dan 25 Europese en
internationale
leiders
afkomstig
uit
de
breedbandindustrie.
Het
bestuur
bestaat
uit
afgevaardigden van Alcatel, Cisco, Corning, ECI,
Emtelle, Ericsson en OFS. De 'FTTH Council' heeft zich als
taak gesteld de bestaande schat aan praktische ervaring
ten dienste te stellen van beleidsmakers binnen
overheden, netwerkeigenaren en potentiële FTTHoperators. De kennis die binnen de Raad aanwezig is,
wordt aangewend om te kunnen voldoen aan de groeiende behoefte en eisen van Broadband
Europe.
Als wereldwijd expert op het gebied van kabels en kabelsystemen werkt Nexans voortdurend
samen met operators, plaatselijke gebruikersgemeenschappen en installateurs. Het bedrijf
fungeert als partner bij de aanleg van nieuwe-generatie infrastructuren die breedbanddiensten
ondersteunen. Bovendien maakt Nexans gebruik van een verbeterde oplossing waarbij
glasvezelkabels door een klein, plastic buisje (met de diameter van een rietje) geblazen
worden. In die hoedanigheid heeft het bedrijf unieke en gedegen ervaring opgedaan met
telecomoperators, waarvan de 30.000 km aan aangelegde glasvezel in 2003 getuige is.
Binnen Europa lopen momenteel nog talrijke andere projecten.
Bovendien levert Nexans als enige zijn "verbeterde bovengrondse FTTH-kabeloplossing" aan
nutsbedrijven, waarmee de weg wordt bereid voor FTTH-/glasvezelaansluitingen in
Scandinavië.
"'Fibre access' vormt een belangrijk onderdeel van onze telecomstrategie en we zijn daarom
verheugd deel uit te gaan maken van de FTTH Council. We vertrouwen erop dat onze
gemeenschappelijke inspanningen zullen bijdragen aan een toename van het gebruik van
glasvezel als belangrijkste technologie binnen Europa. Door middel van een betere en snellere
educatie en innovatie hopen we tevens het concurrentievermogen van de European Society te
verbeteren", aldus Véronique Stappers, Nexans’ marketingmanager voor Telecom
Infrastructures (Telecominfrastructuur).

Noot voor de redactie
De 'FTTH Council Europe' heeft twee belangrijke publieke evenementen voor 2004 gepland.
Het eerste tweedaagse evenement wordt op 25 en 26 mei as. in Brussel gehouden. De
bijeenkomst is bedoeld voor Europese en nationale beleidsmakers, regelgevende instanties en
marktaandeelhouders en zal in het teken staan van de vraag “Waarom glasvezel? Waarom
nu?”. Het tweede evenement zal tegen het einde van het jaar plaatsvinden. Deze bijeenkomst
richt zich op een veel breder publiek bestaande uit zakelijke en particuliere eigenaren van
netwerken, operators en content providers.
Meer informatie over FTTH Council Europe is te vinden op: europeinfo@ftthcouncil.org

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 industrie in 29 landen en commerciële activiteiten in 65
landen. In 2003 bedroeg de omzet 4 miljard euro en stelde het bedrijf 17.000
personeelsleden tewerk. Nexans is genoteerd aan de Parijse effectenbeurs. Voor meer
informatie, zie www.nexans.com
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