
Nexans åbner ny fabrik i Donchery

 Den nye fabrik hjælper Nexans Power Accessories France med at opnå sine mål om et større produktudbud, internationalisering og
innovation.

Nexans, Frankrigs førende leverandør af tilslutningstilbehør til lav- og mellemspænding til jordbundne elnet, indviede i dag sin 25.000 m2store
fabrik i Donchery i Ardennes-distriktet i Frankrig.

Indvielsen er en milepæl for Nexans’ 100 år gamle Ardennes-baserede datterselskab og dets 120 medarbejdere

Fabrikken, som har specialiseret sig i konstruktion, produktion, markedsføring og distribution af tilslutningstilbehør, har næsten fordoblet sin
størrelse. Nexans Jointer Training School har også plads i lokalerne. Donchery-fabrikken er ligeledes udpeget som Nexans’ kompetencecenter
for smarte elnet. Takket være udbygningen vil Nexans Power Accessories France kunne øge sine salgsaktiviteter væsentligt, hvilket styrker
Nexans-koncernens position i Frankrig og stimulerer den internationale ekspansion. Denne strategi er fokuseret på to store
innovationsområder:

Den kompakte koldkrympemuffe, som er en tilpasning af Nexans Power Accessories Frances kerneaktivitet til det globale
markedsbehov.
Udbuddet til smarte elnet, som positionerer Nexans i den pågående energiomstilling gennem udvikling af aflæsnings- og
kommunikationsløsninger til elnetkommunikation (PLC) samt innovativ tilslutning og ladesystemer til elbiler.

Nexans’ nye forskningslaboratorium for smarte elnet

Nexans er en ansvarlig industrivirksomhed, der betragter bæredygtig udvikling som en selvfølgelig del i sin globale og operative strategi.
Engagementet i smarte elnet falder i tråd med denne målsætning.

Innovation som støtter energiomstillingen

Nexans deltager i mange samarbejdsprojekter, som støttes ADEME (den franske energi- og miljømyndighed), gennem programmet
”Investments for the Future”, eksempelvis:

SoGrid, et konsortium, etableret for at udvikle næste generation af sensorer og kommunikationsenheder til elnetkommunikation (3G
PLC). Fra smarte målere, installeret i kundernes lokaler til udstyr placeret i mellemspændingsnettet frem til transformatorstationen, til en
lang række enheder, der vil blive installeret i Toulouses elnet, som ejes af det franske elselskab ERDF Midi-Pyrénées. Formålet er at
vise, hvordan 3G-PLC fungerer i realtidsstyring af nettet.

Eco2Charge, et projekt, der har til formål at sætte tempo på anvendelsen af elbiler ved at forvandle servicesteder udstyret med
ladesystemer til fuldt udviklede enegiøkosystemer, hvor produktion, forbrug og lagring af el samles samme sted. Projektet bliver
præsenteret i detaljer af alle deltagere på en pressekonference, som bliver afholdt den 18. september 2014 på Nexans’ hovedkontor i
Paris.

Alain Robic, adm. direktør i Nexans Power Accessories France, siger i en kommentar: – Vi er meget stolte af at indvie denne nye
fabrik, som giver os mulighed for at udvide vores aktiviteter. Fabrikken hjælper os med at nå vores mål om at styrke vores traditionelle udbud i
Frankrig og internationalt, samtidig med at vi udvikler Nexans’ knowhow om smarte elnet.

Nexans etablerer showroom dedikeret til elnet på Donchery-fabrikken

I dette showroom præsenterer Nexans sine kompetencer og erfaringer inden for elnetområdet. Udstillingen fremhæver alle koncernens
teknikområder, belyser mangfoldigheden i Nexans’ produkter og tilbud samt viser eksempler på virksomhedens brede ekspertise. Her er
besøgende fra hele verden velkommen til at deltage i præsentationer, kurser og andre begivenheder.
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Om Nexans
Nexans sikrer tilgangen til energi gennem sit store og varierede udbud af kabler og kabelløsninger, som forbedrer vores kunders aktiviteter og
resultater verden over. Nexans’ ambition er at være en samarbejdspartner, og en støtte for kunderne inden for fire hovedforretningsområder:
elektrisk transmission og distribution (til havs og på land), energiressourcer (olie og gas, minedrift og vedvarende energikilder), transporter
(veje, jernbaner, fly og skibe) samt installation (kommercielle bygninger, boliger og datacentraler). Nexans’ strategi bygger på en løbende
innovation af produkter, løsninger og tjenester, kompetenceudvikling for medarbejdere, uddannelse af kunder og introduktion af sikre
industriprocesser med mindst mulige miljøpåvirkning.
I 2013 blev Nexans den første virksomhed i kabelindustrien, der oprettede en fond til fremme af langsigtede projekter, som giver udsatte
samfund rundt om i verden tilgang til energi.
Med en industriel tilstedeværelse i over 40 lande og salgskontorer over hele verden havde Nexans 26.000 medarbejdere og en omsætning på
cirka 6,7 milliarder euro i 2013. Nexans er børsnoteret på NYSE Euronext Paris, afdeling A.
For mere information besøg www.nexans.com.


