Koncernen i korthet
Om oss
Intertek är den ledande leverantören av lösningar inom kvalitet och säkerhet till
branscher och företag över hela världen. Från revision och inspektion, provning
och utbildning till konsultation och certifiering så levererar Intertek kvalitativa
lösningar längs hela försörjningskedjan

Vårt uppdrag
Intertek hjälper företag att öka värdet
på deras produkter, processer och
tillgångar samt tillgodoser
slutanvändarnas förväntan på kvalitet
och säkerhet.
Interteks expertkunskap och tjänster
spänner över i praktiken alla
branscher i världen från textil,
leksaker, elektronik, byggprodukter,
VVS och farmaceutisk industri till
petroleum, mineraler, livsmedel och
godsanalyser inom transportnäringen.
Genom den globala räckvidden,
expertkunskap och ett nätverk av fler
än 1 000 laboratorier i över 100
länder, kombinerar Intertek djup
branschkunskap med lokal insikt och
förankring.

Våra medarbetare
Intertek har globalt 35 000 medarbetare
vilket inkluderar många experter och
ledare inom sina specifika områden. De
arbetar som ingenjörer, kemister,
biologer, geologer och
forskningsdoktorer samt även som
konsulter och rådgivare till regeringar
och myndigheter.

Våra kunder
Intertek är en pålitlig partner för många
av världens ledande företag och deras
leverantörer. Intertek har globalt över
200 000 kunder från stora
internationella koncerner till småföretag
och erbjuder dem lösningar som hjälper
dem att lyckas på en global marknad i
förändring genom att minska deras
risker, stärka deras varumärken och
förbättra deras effektivitet och affär.

Våra kunder
Interteks kunder inkluderar Abu Dhabi Gas Industries Ltd. Canon, Chevron,
Cisco, Ericsson, ExxonMobil, GAP Inc, IKEA, Levi Strauss & Co. LG, Marks &
Spencer, McDonald’s Corporation, Nestlé, Panasonic, Samsung, SABIC, Shell,
Toshiba, Total, Toyota och Vale samt ett antal regeringar.

Våra tjänster
Intertek levererar kvalitativa totala lösningar till följande områden: Olja, gas
och energi, jordbruk, mineraler, tull- och handelstjänster, kemi- och
farmaceutisk industri, livsmedel, ledningssystem, textilier, leksaker,
konsumentprodukter, el- och elektronik, transportteknik, byggprodukter samt
IT och telekom.

Koncerninformation
Intertek Group plc. är ett publikt noterat företag på Londonbörsen med
aktiekoden ITRK.L.
I mars 2013 var koncernens marknadsvärde c:a £ 5 miljarder. Koncernen
omsatte £ 2.1 miljarder under kalenderåret 2012.
Interteks koncernchef är Dr Wolfhart Hauser.
Koncernens huvudkontor finns i London.
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