
Nexans og Terne indgår vigtig søkabelkontrakt om HVDC-forbindelse til eltransmission mellem Italien og Montenegro

Omfattende ekspertise og erfaring fra højprofilerede HVDC-kabelprojekter var udslagsgivende, da Nexans sikrede sig sin hidtil største
kontrakt på levering af søkabler

Nexans, en af verdens førende kabelproducenter, har sikret sig den ene halvdel af en kontrakt på levering og installation af HVDC-
kraftkablet (højspændt jævnstrømskabel), som skal knytte Italien og Montenegro sammen. Kontrakten har en værdi på cirka 300 millioner
euro. Den offentlige licitation blev udbudt af Terna Rete Italia S.p.A, som er 100 % ejet af det italienske elnet. Kontrakten styrker Nexans’
allerede førende stilling inden for den globale elnetsektor og øger virksomhedens satsning på højteknologiske søkabelløsninger. De seneste
20 år har Nexans produceret, leveret og installeret over 3.000 km HVDC-søkabler.

Det nye kabel mellem Italien og Montenegro vil knytte den italienske halvø sammen med Balkan og styrke integrationen af de europæiske
elnet. HVDC-kablet mellem Italien og Montenegro bliver cirka 415 km langt, og vil bestå af 393 km med søkabler samt 22 km med
landkabler. Nexans skal levere den ene af de to 500 kV HVDC-kabler i en topolet konfiguration (2 x 500 MW).

“Nexans er stolt af, at Terna har valgt at tildele os denne vigtige kontrakt på kabelforbindelsen mellem Italien og Montenegro,” siger
Frédéric Michelland, Senior Corporate Executive Vice President i Nexans. “Begge parter er tilfredse med resultatet af forhandlingerne og
vores team ser frem til at fore projektet ud i livet. Vores gode erfaring med højprofilerede HVDC-projekter, som Skagerrak, NorNed,
Cometa og Fenno-Skan II har spillet en afgørende rolle for, at vi blev valgt til denne udfordrende kabelforbindelse.”
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Om Nexans
Med energi som den primære drivkraft tilbyder Nexans, der er verdens førende inden for kablingsindustrien, en række omfattende kabel- og
kabelsystemer. Gruppen spiller en vigtig rolle på den internationale scene, når det gælder infrastruktur, industri, byggeri og LAN. Nexans
henvender sig til en lang række markedssegmenter, der spænder lige fra energi, transport og telenetværk til skibsbyggeri, olie og gas,
kernekraft, automobilproduktion, elektronik og luftfart samt håndtering og automatisering.
Nexans er en ansvarlig industri virksomhed, hvor bæredygtig udvikling er en integreret del af den globale og operationelle strategi. Innovation
inden for produkter, løsninger og tjenester, medarbejderudvikling og engagement, og indførelsen af sikre industrielle processer med
begrænset miljøbelastning er blandt de centrale initiativer.
Nexans er repræsenteret i mere end 40 lande og har aktiviteter i hele verden. Virksomheden beskæftiger 24.500 medarbejdere og havde i
2011 en omsætning på 7 milliarder euro. Nexans er registreret på NYSE Euronext i Paris, afdeling A. Se flere informationer på www.nexans.com


