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Envista Forensics utvidgar sina globala renoveringsresurser
med köpet av AREPA
ATLANTA, 3 maj, 2017 — Grover Davis, vd för Envista Forensics (”Envista”), meddelar idag att man köpt AREPA, ledande
leverantör av renoveringar av industriell och tekniskt avancerad utrustning, baserat i Silkeborg, Danmark. Envista, som är känt i
hela världen som den ledande leverantören av forensisk teknik och lösningar för restvärdesräddning åt försäkringbolag,
skadereglerare, i tillägg till juridisk personal och riskhanteringspersonal, stärker därmed sin strategiska position - som redan finns
etablerad genom Envistas renoveringsavdelning, TekPro Global - som en global leverantör av teknisk renovering. Köpet gör också
att Envista kan fortsätta att växa med sina forensiska konsulttjänster på den europeiska försäkringsmarknaden.
Idag har AREPA, som grundades 1981, fler än 120 anställda fördelade på tio kontor i Danmark, Nederländerna och Sverige.
Man är en världsomspännande leverantör av omfattande tjänster för renovering av industriell utrustning till försäkringsbolag,
skadereglerare och till varvs-, offshore- och vindkraftbranscherna och tillverkningsindustrin. I och med affären kommer
koncernens alla världsomfattande renoveringstjänster, inklusive de som hittills i Nordamerika varit känt under Envistas namn
TekPro Global, att finnas under namnet AREPA. AREPAs ledarskap kommer att spela en nyckelroll i ledningen av den globala
organisationen.
”AREPA är en innovativ ledare i renoveringsbranschen och levererar konsult-tjänster och omfattande återställningslösningar för
sina globala kunder, och vi är hedrade av att få in deras underbara team i Envista Forensics-familjen”, sade Grover Davis, CEO.
Han tillade: ”Förutom att man erbjuder en enastående produkt i världsklass, så delar AREPA-teamet Envistas engagemang i att
leverera kundservice i världsklass, oavsett var i världen den behövs.”
Bob Wedoff, president, anmärkte: ”Vi har alltid varit stolta över vår TekPro-avdelnings tekniska kompetens, kvalitet och
kundservice liksom deras internationella räckvidd från baserna i USA och Kanada. Men vårt samarbete med AREPA lyfter vår
renoveringsverksamhet från att vara en internationell organisation till att bli verkligt global och giftermålet med AREPAs
specialkompetenser på områden som marin och energi, kompletterar TekPros styrkor på ett sätt som tillför säkerhet för de mest
utmanande förlusterna och katastroferna på ett unikt och kraftfullt sätt.”
”För AREPA ser jag att det kommer att bli verkligt spännande att bli en del av Envista-familjen. Sedan AREPA grundades 1981 har
det alltid varit viktigt att sträva efter att erbjuda överlägsen service”, kommenterade Torben Vad, teknisk direktör vid AREPA.
Han fortsatte med att säga: ”AREPAs utan tvekan värdefullaste tillgång är dess anställda. Ett av mina viktigaste ansvarsområden
är att erbjuda våra anställda både säkerhet och utvecklingsmöjligheter, och Envista representerar alla de viktiga värden som
säkerställer denna stabilitet. Dessutom, som marknadsledande inom forensisk konsultation och teknik, erbjuder Envista många
olika och spännande nya möjligheter för AREPAS anställda och tillsammans är vi en global leverantör som lyfter våra
kombinerade tjänster till en ännu högre nivå.”
OM ENVISTA FORENSICS

Envista är globalt ledande på området forensiska teknik- och konsultlösningar och erbjuder felanalyser, brand- och explosionsundersökningar, digital
forensik, olycksrekonstruktion, byggnadskonsultering, geotekniska beräkningar, skadeutvärderingar och renoveringstjänster efter alla slags katastrofer.
Envista har tjänat försäkringsbranschen, juridisk och riskanalysering i över 30 år. Företagets experter reser över hela världen från fler än 30 kontor
i Nordamerika, Latinamerika, Storbritannien, Europa, Singapore och Australien. Mer information finns på envistaforensics.com.

OM BW FORSYTH PARTNERS

BW Forsyth Partners är ett St Louis-baserat operationsfokuserat investeringsföretag som investerar långsiktigt i mellanstora företag inom kapitalvaruoch komponenttillverkningssektorerna samt försäkringstjänstesektorn. BW Forsyth Partners investeringsidé ger en blandning med grundläggande privat
kapital och betydande operationella kunskaper , som möjliggjorts genom vår strategiska relation till vårt moderföretag, Barry-Wehmiller. Tack vare vår
unika relation med ett aktivt verksamt företag erbjuder BW Forsyth Partners många av de värdeadderande resurserna hos en strategisk
samarbetspartner, samtidigt som entreprenörsandan och självständigheten hos portföljbolagets ledarteam bibehålls. Mer information finns på
bwforsyth.com.

