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Bureau Veritas tilendebragte i dag overtagelse/opkøbet af efter at have opnået godkendelse fra de relevante 
konkurrencemyndigheder. Der blev 21. juni 2010 underskrevet en aftale mellem Bureau Veritas og Inspicio vedr. opkøbet til en værdi 
af £450 millioner. I Inspisio er majoriteten ejet af priate equity virksomheden 3i og fund bestyret af 3i). 
 
Opkøbet af Inspectorate er et stort fremskridt for Bureau Veritas mål om at være global markedsleder indenfor inspektion og tests af 
varer. 
 
Hovedkontoret er i Witham i Storbrittanien og Inspectorate er repræsenteret i 60 lander og har 7.000 ansatte. Aktiviteterne er 
organiseret i tre hovedsegmenter. Virksomheden har en global ledende positioner indenfor olie, petrokemi, metal, mineraler og 
landbrugsprodukter.  
I 2009 kunne Inspectorate præstere en indtægt på £246 millioner. I 2010 har virksomheden klaret sig flot med en organisk vækst på 
10,8%.  
 
Den administrerende direktør i Inspectorate, Neil Hopkins, indtræder som medlem af Bureau Veritas’ bestyrelse/ledelse. 
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Bureau Veritas 
Bureau Veritas er verdens næststørste virksomhed inden for inspektion, klassificering, rådgivning og certificering. Bureau Veritas 
blev grundlagt i 1928 og organisationen har i dag mere end 47.000 ansatte på 1.000 kontorer og 330 laboratorier i mere end 140 
lande.  
 
Vores kernekompetence er kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og social ansvarlighed, hvor vi hjælper vores kunder med 
fastholde og udvikle deres brands, værdier og forretning, ved at tilbyde innovative løsninger til at sikre at deres produkter og 
processer lever op til standarder og regulativer i forhold til kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og social ansvarlighed.  
 
Bureau Veritas er børnnoteret på Euronext Paris (Compartment A, code ISIN FR 0006174348, stock symbol: BVI). 
www.bureauveritas.com 
www.bureauveritas.dk 

 


