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Nexans befester sin posisjon som markedsleder innen undersjøiske
systemer gjennom rammeavtale med BP
Nexans kunngjorde i dag at de har inngått en femårig global rammeavtale med BP. Den omfatter
prosjektering, anskaffelser og bygging av umbilical-systemer [og DEH-systemer (Direct Electrical Heating)]
samt tilleggsutstyr. Avtalen omfatter også levering av ettermarkedstjenester. Den nye avtalen utvider og
styrker det langsiktige samarbeidet mellom BP og Nexans som begynte i 2002.
Avtalen gir Nexans rammer for levering av umbilical-systemer [og DEH-systemer] over hele verden, og den
legger spesielt til rette for leverandørstyrte løsninger. Produktene skal utvikles, testes og produseres ved
Nexans’ spesialfabrikker i Halden og Rognan.
Winifred Patricia Johansen, Key Account Manager for BP og Business Development Manager for Afrika i
Nexans Norway, sier: "Denne globale rammeavtalen med BP er resultatet av et langvarig
samarbeidsforhold som gagner begge parter. Kontrakten tar høyde for dagens og fremtidens
markedsforhold, slik at vi kan oppfylle BPs behov på en fleksibel og konkurransedyktig måte. Samarbeidet
med BP styrker vår posisjon i markedet som en sentral strategisk leverandør av undersjøiske systemer."

Om Nexans
Nexans tilfører verden energi gjennom et omfattende utvalg av kabler og kablingsløsninger som gir økt ytelse for
kunder over hele verden. Nexans' ansatte bruker en tilnærming som er basert på partnersamarbeid, og som støtter
kunder innenfor fire sentrale forretningsområder: kraftoverføring og -distribusjon (sjø og land), kraftressurser (olje og
gass, gruvedrift og fornybar energi), transport (veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport) og bygg (næringsbygg, boliger og
datasentre). Nexans' strategi er basert på løpende innovasjon innenfor produkter, løsninger og tjenester,
personalutvikling, kundeopplæring og lansering av trygge industriprosesser med minst mulig miljøpåvirkning.
I 2013 opprettet Nexans – som første kabelaktør – en stiftelse for å iverksette bærekraftige tiltak som gir
underprivilegerte lokalsamfunn over hele verden tilgang til kraft.
Nexans er et aktivt medlem av Europacable, en europeisk Association of Wire & Cable produsenter, og har signert på
Europacable Industry Charter. Charteret uttrykker medlemmenes engasjement for prinsipper og mål for utvikling av
etiske, bærekraftige og høykvalitets kabler.
Nexans driver kommersiell virksomhet over hele verden, har produksjon i 40 land, sysselsetter nærmere 26 000
medarbeidere og hadde en omsetning på 5,8 milliarder euro i 2016. Selskapet er notert på børsen i Paris.
Du finner flere opplysninger på: www.nexans.com
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