
Nexans sai 45 miljoonan euron umbilikaalitilauksen Norjan mannerjalustalla oleville Statoilin kentille

Nexans, maailmanlaajuinen kaapeliteollisuuden asiantuntija, on saanut 45 miljoonan euron sopimuksen Statoililta staattisten ja dynaamisten
umbilikaalien toimittamiseksi kolmeen Norjan mannerjalustan hankkeeseen - Oseberg Delta -kentälle (Pohjanmeri), Snøhvitin kaasukentälle
(Barentsinmeri) ja Smørbukk Søriin (Norjanmeri).

Nexansin Haldenin tehdas Norjassa valmistaa yhteensä noin42 kmstaattisia ja dynaamisia umbilikaaleja Statoilin uuteen, standardoituun
umbilikaalirakenteeseen, joka on kehitetty tarjoamaan yhdenmukainen ja kustannustehokas ratkaisu nopeasti toteutettaviin projekteihin, kuten
kytkennät olemassa olevaan infrastruktuuriin, sekä muihin merenalaisiin öljy- ja kaasuprojekteihin.

Umbilikaalit toimittavat hydrauli-, data- ja valokaapelipalveluja merenalaisiin laitteisiin 100 metrin syvyyteen Osebergin kentällä sekä 345
metriin Snøhvitin ja 300 metriin Smørbukkin osalta. Valmistuksen odotetaan käynnistyvän vuoden 2013 puolivälissä, ja toimitus tapahtunee
vuosien 2014/15 kuluessa.

"Tämä viimeisin Statoilin umbilikaalisopimus edistää pitkäaikaista toimintasuhdettamme hyvin tärkeän asiakkaan kanssa Norjan
mannerjalustalla. Sen lisäksi, että meillä on erinomaiset referenssit aiemmista projekteista, tämä on hieno jatke yhteistyöllemme Statoilin
kanssa kahdessa käynnissä olevassa hankkeessa Åsgardin ja Gullfaksin kentillä", sanoo Norjan Nexansin vedenalaisten hybridikaapelien
myynti- ja markkinointijohtaja Ragnvald Graff. "Eräs tärkeä menestystekijä on vahva asiakaslähtöisyytemme, jossa keskitymme tyydyttämään
Statoilin erityistarpeet teknisen suorituskyvyn lisäksi myös logistiikassa ja JOT-toimituksissa."

Osebergin, Snøhvitin ja Smørbukkin kentät:

Vuodesta 1988 lähtien Statoil on tuottanut öljyä ja kaasua Osebergin kentältä, joka sijaitsee 150 km Bergenistä länteen.

Snøhvit on ensimmäinen avomerihanke Barentsinmerellä.  Pintajärjestelmiä lukuun ottamatta tässä projektissa on kyse maakaasun
toimittamisesta maihin nesteytettäväksi ja vietäväksi laatuaan Euroopan ensimmäisestä ja maailman pohjoisimmasta nesteytetyn maakaasun
laitoksesta.

Joka päivä 20,8 miljoonaa kuutiometriä maakaasua nesteenä ja kondensaattina kuljetetaan 143 kilometriä meren pohjassa olevaa putkistoa
pitkin Hammerfestin Melkøyaan.
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Nexans tietoutta
Nexans on maailmanlaajuinen johtava kaapeliteollisuuden asiantuntija ja tarjoaa voimansiirto kehityksen painopistealueena laajan valikoiman
kaapeleita ja kaapelijärjestelmäratkaisuja infrastruktuurin, teollisuuden, rakentamisen ja lähiverkkojen (LAN) tarpeita varten. Nexans
suuntautuu useille markkinasegmenteille sähkö- ja televerkoista, teistä ja rautateistä laivanrakennukseen, öljy-ja kaasuteollisuuteen,
ydinvoimaan, ajoneuvoteollisuuteen, elektroniikkaan, avaruustekniikkaan, materiaalinkäsittelyyn ja automaatioon. 
Nexans on vastuullinen teollisuusyritys, joka arvostaa kestävää kehitystä olennaisena osana yrityksen maailmanlaajuista ja operatiivista
strategiaa. Jatkuvat tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen innovaatiot, henkilöstön kehittäminen ja sitoutuminen sekä varmatoimiset, vähän
ympäristöä kuormittavat teolliset prosessit ovat kaikki tärkeitä osatekijöitä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.
Nexansilla on teollisuutta 40 maassa ja kaupallista toimintaa kaikkialla maailmassa. Työntekijöitä on 25.000 ja vuonna 2011 myynti 7 miljardia
euroa. Nexans noteerataan NYSE Euronext pörssissä Pariisissa. Lisätietoja on osoitteessa www.nexans.com


