Perscommuniqué
Nexans verkoopt zijn distributieactiviteiten in Noorwegen aan Ahlsell

Parijs, 21 juli 2005 - Wereldmarktleider in de kabelindustrie Nexans heeft een
overeenkomst gesloten met Ahlsell voor de verkoop van zijn distributieactiviteiten in
Noorwegen (Nexans Distribusjon AS) voor 45 miljoen euro. Het Zweedse Ahlsell levert
producten en aanverwante diensten aan vakmensen die actief zijn op het vlak van verwarming
en sanitair, elektrische installaties, gereedschappen, koeltechniek en doe-het-zelf.
“Deze verkoop valt binnen onze betrachting om ons toe te leggen op een aantal strategische
markten”, verklaart Gérard Hauser, Algemeen Directeur en Voorzitter van de Raad van
Bestuur van Nexans. “Ahlsell heeft laten verstaan dat het Nexans Distribusjon AS verder wil
uitbouwen. Zij is de meest geschikte partner om dat te doen.”
“Nexans Distribusjon is een onderneming met een sterke marktpositie. Samen met Ahlsell
zullen we een van de grootste spelers op de Noorse elektriciteitsmarkt worden”, verklaart
Göran Näsholm, Algemeen Directeur van Ahlsell AB. Nexans Distribusjon AS is vooral
gespecialiseerd in de distributie van elektrische apparaten in Noorwegen. In 2004 behaalde
Nexans Distribusjon AS een verkoopsomzet van 934 miljoen Noorse Kronen (118 miljoen
euro), en op 31 december 2004 werkten er 292 werknemers. De overeenkomst moet wel nog
bekrachtigd worden door de Noorse overheid.
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 bouwsector. 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 productieeenheden 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 4,8 miljard euro. Nexans staat
bovendien genoteerd op de beurs van Parijs. Meer informatie vindt u op www.nexans.com
Over Ahlsell
Ahlsell is een van de grootste producenten van installatieartikelen, gereedschappen en
machines in de Noordse regio. De onderneming levert verder ook producten en aanverwante
diensten aan specialisten in de volgende vakgebieden: verwarming en sanitair, elektrische
toepassingen, gereedschappen en machines, koelsystemen en doe-het-zelf. De groep behaalt

een gemiddelde jaaromzet van 15 miljard Zweedse Kronen en telt ongeveer 4000
werknemers. Ahlsell’s grootste aandeelhouder is Nordic Capital. http://www.ahlsell.com
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