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Inspecta bliver en del af ACTA *
Den internationale London-baserede investeringsgruppe 3i, har sammen med ICG og ledelse, solgt sine
aktier i Inspecta til den hollandske ACTA * (Kiwa / Shield) gruppe. Handlen sluttede tirsdag 9. juni 2015.
Efter opkøbet, vil ACTA * være den førende i testning, inspektion og certificering (TIC). ACTA har cirka 4000
kvalitets- og sikkerhedsspecialister i 25 lande. ACTA * har vision om at blive en ledende aktør på det
internationale TIC markedet.
ACTA * startede tilbage i 1948, da Dutch Water virksomheder startede Kiwa NV. Siden 2004 har
virksomheden udviklet sig til en international TIC virksomhed. Gennem organisk vækst og udvidelse af sin
tjeneste portefølje, samt gennem opkøb af virksomheder. Kiwa leverer TIC tjenester til produkter og
processer på tværs af mange brancher i over 50 lande, fra sine kontorer i hele 22 lande. Shield Group har
fokus på farlige materialer, situationer og mikrobiologiske midler og stoffer i 7 lande i Europa og på den
globale marine tjeneste. ACTA * beskæftiger 2.400 medarbejdere og er i øjeblikket ejet af NPM Capital og
ACTA * Management.
Inspecta blev grundlagt i Finland i 1975 og er vokset til en stor TIC aktør i Nordeuropa. Inspecta udfører
inspektioner for proces- og fremstillingsindustrien, samt ejendomme, infrastruktur og konstruktion. Inspecta
beskæftiger 1600 inspektører og certificeringsspecialister og har kontorer i Finland, Sverige, Norge,
Danmark, Polen og Baltikum. Efter 3i investeringen, har Inspecta øget sine indtægter med mere end 50%,
og har udvidet fra 3 til 8 lande, og dermed blevet den førende nordisk aktør i TIC industrien.
Paul Hesselink, CEO ACTA *: "Vores fusion med Inspecta Group er et solidt skridt fremad i vores mål om at
udvikle os til en førende uafhængig i TIC organisation. TIC støtter kunder på deres hjemmemarkeder, og
med international handel og produktion. Inspecta tilbyder supplerende tjenester og geografisk dækning, og
med støtte fra NPM Capital, fortsætter denne fusion vores udvikling for at være en ledende aktør i
konsolideringen af TIC-markedet. "
Kari Aulasmaa, CEO Inspecta Group: "I ACTA * har vi fundet den perfekte partner til at styrke vore portefølje
i Norden, og sprede vores inspektions vinger til det centrale europæiske marked. Dette er afgørende for
fortsat vækst i vore virksomheder. "
Om ACTA *
ACTA * er et holdingselskab for Shield Group og Kiwa. Globale aktiviteter omfatter testning, inspektion og
certificering, styrket af uddannelse, teknologi og data service, med kontorer i Europa, Asien og Latinamerika.
ACTA * har cirka 2400 medarbejdere og er aktiv i næsten alle industrisektorer som vand, energi,
konstruktion, agro-food, sikkerhed og sikring, sundhedspleje, CSR og styringssystemer med hovedkontoret
baseret i Rijswijk, Holland (www.1kiwa.com og www .shield-group.eu).
Om Inspecta
Inspecta er den førende leverandør af inspektion, testning, certificering og teknisk rådgivning i Nordeuropa.
De 1600 Inspecta specialister er aktive på markederne for atomkraft, vindmøller, kraftværker,
papirindustrien, olie, gas og kemikalier, produktion og minedrift, ejendomme, infrastruktur og konstruktion,
samt service og handel. Inspectas hovedkontor ligger i Helsinki (www.inspecta.com).

Om NPM Capital
NPM Capital er et privat ejet selskab af den hollandske SHV Holding. NPM Capital administrerer en
portefølje på cirka 25 mellemstore og store virksomheder, der opererer i en række sektorer fra fødevarer til
e-handel, energi og sundhedspleje (www.npm-capital.com).
Om 3i
3i er en førende international investerings virksomhed med fokus på mellemstore virksomheder, som er
privat ejet. 3i arbejder indenfor infrastruktur og gæld management på tværs af Europa, Nordamerika og
Asien. (www.3i.com)
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