Inspecta yhdistyy ACTA*n kanssa
Brittiläinen investointiyritys 3i, yhdessä ICG:n ja Inspectan toimivan johdon kanssa, ovat myyneet
Inspectan osakkeensa hollantilaiselle ACTA* (Kiwa/Shield) -ryhmälle. Kauppa sinetöitiin tiistaina 9.
kesäkuuta 2015. Kaupan toteuduttua ACTA*sta kasvaa johtava testaus-, tarkastus- ja sertifiointialan
(TIC = testing, inspection, certification) yritys, jolla on noin 4000 laatu- ja turvallisuusasiantuntijaa 25
maassa. Uusi organisaatio tähtää ACTA*n vision mukaisesti johtavaksi kansainväliseksi TICyritykseksi.
ACTA*n juuret ovat vuodessa 1948, jolloin Hollannin kansalliset vesilaitokset perustivat Kiwa NV-yrityksen
juomavesijärjestelmien testausta ja sertifiointia varten. Vuodesta 2004 yritys on kehittynyt kansainväliseksi
testaus-, tarkastus- ja sertifiointiyritykseksi sekä orgaanisen kasvun että yritysostojen kautta. Kiwa tarjoaa
tuotteiden ja prosessien TIC-palveluita monille toimialoille 50 maassa toimistoiltaan 22 maasta käsin. Shieldryhmä on keskittynyt vaarallisten materiaalien määräysten valvontapalveluihin seitsemässä maassa
Euroopassa sekä maailmanlaajuisiin meripalveluihin. ACTA* työllistää 2400 työntekijää ja sen omistaa tällä
hetkellä NPM Capital ja ACTA*n toimiva johto.
Inspecta perustettiin Suomessa vuonna 1975, jonka jälkeen se on kasvanut merkittäväksi TIC-toimijaksi
Pohjois-Euroopassa. Yritys tarjoaa tarkastus- ja sertifiointipalveluita prosessiteollisuuteen ja valmistavaan
teollisuuteen sekä kiinteistö-, infra- ja rakennussektoreihin. Pohjois-Euroopan johtavana toimijana Inspecta
työllistää 1600 tarkastusten ja sertifioinnin asiantuntijaa ja sillä on toimistoja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa,
Tanskassa, Puolassa ja Baltian maissa. 3i:n omistajakautena Inspecta on kasvattanut liikevaihtoaan yli 50 %
ja laajentanut toimintaansa kolmesta maasta kahdeksaan.
Paul Hesselink, ACTA*n toimitusjohtaja: ”Sulautumisemme Inspecta Groupin kanssa on varma askel kohti
tavoittelemaamme johtavaa TIC-organisaatiota, joka tukee asiakkaitaan heidän kotimarkkinoillaan ja
kansainvälisessä kaupassa. Inspecta täydentää ACTA*n palveluvalikoimaa ja maantieteellistä kattavuutta.
Omistajamme NPM Capitalin tukemana tämä sulautuminen jatkaa kehitystyötämme johtavaksi TIC-toimialan
yritykseksi.”
Kari Aulasmaa, Inspectan toimitusjohtaja: ”Löysimme ACTA*sta täydellisen kumppanin vahvistaaksemme
palveluvalikoimaamme Pohjois-Euroopassa ja laajentaaksemme tarkastustoimintaamme Keski-Euroopan
markkinoille. Tämä on välttämätön liike liiketoimintamme jatkuvan kasvun kannalta.”
ACTA*sta
ACTA* on Shield Groupin ja Kiwan holdingyhtiö. Maailmanlaajuisiin palveluihin kuuluvat testaus, tarkastus ja
sertifiointi – koulutuksen, teknologian ja tietopalveluiden vahvistamana – Euroopassa, Aasiassa ja
Latinalaisessa Amerikassa. ACTA*lla on noin 2400 työntekijää ja sillä on liiketoimintaa lähes kaikilla
sektoreilla kuten vesihuolto, energia, kiinteistöt, maatalous, elintarvikkeet, turvallisuus, vartiointi,
terveydenhuolto, yritysvastuu ja johtamisjärjestelmät. Pääkonttori sijaitsee Rijswijkissä, Alankomaissa
(www.1kiwa.com ja www.shield-group.eu).
Inspectasta
Inspecta on johtava tarkastus-, testaus- ja sertifiointiyritys Pohjois-Euroopassa. Inspectan noin 1600
asiantuntijaa palvelevat energia-, prosessi- ja valmistusteollisuutta, kiinteistö- ja rakennusalaa sekä eri
palveluiden ja kaupan aloja. Inspectan pääkonttori sijaitsee Helsingissä (www.inspecta.com).

NPM Capitalista
NPM Capital on Dutch SHV Holdingin yksityinen pääomasijoitusyritys. NPM Capital on sijoittanut n. 25
suuren ja keskisuuren yrityksen omistukseen, jotka toimivat monilla aloilla ulottuen elintarvikkeista
verkkokauppaan, energiaan ja terveydenhoitoon (www.npm-capital.com).
3i-yrityksestä
3i on johtava kansainvälinen sijoitusyritys erikoistuen yksityisen pääoman, infrastruktuurin ja
velkajärjestelyliiketoiminnan yrityksiin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa (www.3i.com).
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