
 
 

 
 
 
 

 
Nexans underskriver aftale om at overtage Reka Cables fra Reka 
Industrial 

 
 
_ PRESSEMEDDELELSE_ 

 
Paris, Frankrig, den 10. november 2022 – Nexans SA (Euronext Paris: NEX) meddelte i dag, at det 
havde indgået en aktieopkøbsaftale (Share Purchase Agreement) med Reka Industrial Plc (NASDAQ 
OMX Helsinki: REKA) om at overtage Reka Cables (herefter “Aftalen”). Denne overtagelse vil styrke 
Nexans’ position i Norden, navnlig hvad angår elnet og installation.  

Reka Cables, som er grundlagt i 1961, er aktiv inden for fremstillingen af kabler til lav- og mellem- 
spænding til brug for elnet og installation. Med en omsætning, der forventes at overstige 160 millioner 
euros i 2022, og 270 ansatte er selskabet en af lederne på det finske marked samtidig med, at det har 
aktiviteter i fire lande og nyder godt af et højt omdømme i Norden. I november 2021 blev det en af de 
første kabelfabrikanter til at blive kulstofneutral på scope 1 og 2. 

Nexans vil overtage Reka Cables for en aktiepris på 53 millioner euros herunder en finansiel nettogæld på 
6,5 millioner euros som opgjort i slutningen af september 2022. Fuldbyrdelsen af aftalen er betinget af 
myndighedernes godkendelse og forventes at finde sted i første halvdel af 2023. 

Christopher Guérin, Nexans’ CEO udtalte: “Med et dybt engagement i energiomstillingen og 
kulstofneutralitet er Reka Cables helt på linje med Gruppens strategiske ambition om at blive en Pure 
Electrification Player, der er forpligtet på at bidrage til kulstoftneutralitet inden 2030. Denne finske 
operation af høj kvalitet vil yderligere bidrage til Nexans’ mulighed for at betjene vores nordiske kunder i 
regionen med sikre kabler af høj kvalitet. Jeg er overbevist om, at denne operation vil være til fordel for 
medarbejderne hos både Reka Cables og Nexans med udsigt til synergier og udviklingsmuligheder for 
dem begge.” 
 
Jukka Poutanen, Reka Cables’ CEO, fremhævede: “Medarbejderne hos Reka Cables’ har konsekvent 
leveret kabler af høj kvalitet. Som en global spiller inden for elektrificering og en aktiv deltager i 
energiomstillingen passer Nexans perfekt sammen med Reka Cables”  

Nexans forventer at finansiere overtagelsen med en blanding af tilgængelige likvide midler og gæld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
 

 
Om Reka Industrial 
Reka Industrial er et finsk investeringsselskab. I sin egenskab af et industrielt familieselskab er Reka 
Industrial forpligtet til at styrke resultaterne og bæredygtigheden i de selskaber, som vi ejer. I øjeblikket 
ejer selskabet to industriselskaber: Reka Cables og Reka Rubber. Reka Industrial klasse B aktier er 
noteret på Nasdaq Helsinki Ltd.  
 
Om Nexans 
I over et århundrede har Nexans spillet en afgørende rolle i elektrificeringen af planeten, og det er 
engageret i at elektrificere fremtiden. Med rundt regnet 25 000 ansatte i 42 lande fører Gruppen an på 
vejen mod den nye verden af elektrificering: sikker, bæredygtig, genbrugelig, kulstofneutral og tilgængelig 
for alle. I 2021 realiserede Nexans et ordinært salg på 6,1 milliarder euros. Gruppen er ledende inden for 
design og fremstilling af kabelsystemer og serviceydelser på tværs af fem overordnede 
forretningsområder: Energifremstilling og transport, Elnet, Installation, Industri & løsninger og Telekom & 
data. Nexans var det første selskab i dets branche til at oprette en fond til at støtte initiativer omkring 
bæredygtighed, der gør energi tilgængelig for udsatte samfund i hele verden. Gruppen har forpligtet sig til 
at bidrage til kulstofneutralitet inden 2030. 

Nexans. Elektrificer fremtiden. 

Nexans er noteret på Euronext Paris, afdeling A. 

For yderligere oplysninger besøg venligst www.nexans.com 

 

Kontaktpersoner hos Nexans: 
Investorrelationer  
Elodie Robbe-Mouillot 
Tlf.: +33 (0)1 78 15 03 87 
elodie.robbe-mouillot@nexans.com 

Kommunikation 
Emmanuel Guinot 
Tlf.: +33 (0) 6 75 02 20 73 
emmanuel.guinot@nexans.com 
 

 
Kontaktpersoner hos Reka Industrial:  

 Kommunikation 
Jukka Poutanen, CEO 
Tlf.: +358 40 833 9007 

http://www.nexans.com/
https://www.facebook.com/NexansGroup/
https://www.youtube.com/channel/UCHvxXmABSyRP7qZoexOcFng
https://www.linkedin.com/company/nexans
https://twitter.com/Nexans_

