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Envista Forensics udvider deres globale virksomhed med
renovering af udstyr med overtagelsen af AREPA
ATLANTA — 4. maj 2017 — Grover Davis, CEO for Envista Forensics (“Envista”), gav i dag meddelelse om overtagelsen af AREPA,
en førende leverandør af renovering af industrielt og højteknologisk udstyr med hovedsæde i Silkeborg i Danmark. Med denne
meddelelse vil Envista, kendt hele verden over som ledende leverandør af undersøgelse af tekniske skader
for forsikringsselskaber og loss adjusters samt til fagfolk inden for jura og risikostyring, styrke deres strategiske position –
der allerede er veletableret gennem Envistas afdeling for renovering af udstyr, TekPro Global - som den verdensomspændende
leverandør af teknisk renovering. Denne overtagelse giver ligeledes Envista mulighed for at opnå fortsat vækst i deres
konsulentvirksomhed på hele det europæiske forsikringsmarked.
AREPA blev grundlagt i 1981, og i dag har virksomheden over 120 ansatte på 10 afdelinger rundt om i Danmark, Holland og
Sverige. De yder verdensomspændende, total renoveringsservice på industrielt udstyr til forsikringsselskaber, loss adjusters såvel
som til skibs-, offshore-, vindkraft- og fremstillingsindustrien. Som følge af denne transaktion vil al virksomhedens globale
renoveringsservice på udstyr, herunder den som hidtil er blevet leveret i Nordamerika under Envistas varemærke TekPro Global,
nu blive leveret under varemærket AREPA. AREPA’s førerposition vil komme til at spille en væsentlig rolle i ledelsen af den
fremkomne globale organisation.
“AREPA er en innovativ leder inden for renovering af udstyr, og de leverer konsulentservice og totale genopretningsløsninger til
deres kunder verden over. Vi er stolte over, at deres fantastiske hold nu slutter sig til Envista Forensics-familien”, sagde Grover
Davis, CEO. Han fortsatte: “Udover at levere et enestående arbejdsprodukt i verdensklasse deler alle hos AREPA også Envistas
engagement og vilje til at yde kundeservice i verdensklasse, uanset hvor i verden behovet opstår.”
Bob Wedoff, President, sagde: “Vi har altid været stolte af vores TekPro afdelings tekniske kunnen, deres kvalitet og
kundeservice samt deres internationale rækkevidde ud fra baserne i USA og Canada. Vores partnerskab med AREPA løfter dog
vores renoveringsvirksomhed op fra at være en international organisation til en i sandhed global organisation, og foreningen
med AREPA’s specialiserede kompetencer på områder som skibsindustrien og energisektoren komplementerer TekPro’s styrker
på en måde, der giver vished omkring de mest udfordrende tab og katastrofer på en enestående og effektfuld måde.”
“På vegne af AREPA vil jeg udtrykke min begejstring over at blive en del af Envista-familien. Siden AREPA blev grundlagt i 1981,
har det altid været vigtigt for os at stræbe efter at yde fremragende service”, kommenterede Torben Vad, teknisk chef hos
AREPA. Og han fortsatte: “De ansatte er uden tvivl AREPA’s største aktiv. Et af mine vigtigste ansvarsområder er at sørge for, at
vores ansatte føler sig sikre og har mulighed for at vokse, og Envista repræsenterer alle de vigtigste værdier, der sikrer den
stabilitet. Herudover giver Envista som førende på markedet for undersøgelse, rådgivning og maskinteknik en lang række
spændende, nye muligheder til AREPA’s ansatte, og sammen er vi en global leverandør, der bringer vores samlede serviceydelser
op på et endnu højere niveau.”
OM ENVISTA FORENSICS
Envista er førende i verden inden for retsteknik & genopretningsløsninger, de leverer fejlanalyser, brand- og eksplosionsundersøgelser, digital
retsteknik, ulykkesrekonstruktion, byggerådgivning, geoteknik, skadesvurdering og renoveringsservice på udstyr efter katastrofer af alle slags. Envista
har arbejdet for forsikringsselskaber, advokatfirmaer og risikostyringsvirksomheder i mere end 30 år. Deres eksperter rejser jorden rundt fra mere end
30 afdelinger i Nordamerika, Latinamerika, UK, Europa, Singapore og Australien. For yderligere oplysninger se envistaforensics.com.

OM BW FORSYTH PARTNERS
BW Forsyth Partners er baseret i St. Louis og er et investeringsselskab med fokus på langsigtede investeringer i selskaber af mellemstørrelse inden for
kapitaludstyr, komponentfremstilling og forsikringsbranchen. BW Forsyth Partners investeringsmetode tilbyder en afbalanceret blanding af
grundlæggende privat kapital og stor driftsmæssig ekspertise, der er gjort mulig via vores strategiske forhold til vores moderselskab, Barry-Wehmiller.
På grund af vores enestående forhold til et aktivt arbejdende selskab, tilbyder BW Forsyth Partners mange af de værdiskabende ressourcer hos
en strategisk partner, samtidig med at den entreprenante ånd og autonomien hos porteføljeselskabets ledelsesteam bevares. For yderligere oplysninger
se bwforsyth.com.

