
Applus+ IDIADA förvärvar kinesiskt bilindustribolag i syfte att utöka 

sin närvaro i landet  
 

Förvärvet kommer stärka det ledande multinationella företagets position på en strategiskt viktig marknad 
 

Applus+, ett ledande bilprovnings-, certifierings- och tekniktjänstföretag, har förvärvat det kinesiska bolaget EDI, 

specialister inom bildesign och teknik. Förutom Kina finns Applus+ i 65 länder och har över 17 000 anställda. 

 

Förvärvet tillåter Applus+ att befästa sin position i Kina och kommer även stärka bolagets globala täckning för 

sina internationella kunder. EDI:s verksamhet fokuserar kring så kallad flerfasutveckling av fordonsprototyper 

från design till konstruktion. 
 

Detta förvärv möjliggör en kapacitetsutökning för Applus+ IDIADA, en division inom koncernen som 

specialiserat sig på design-, teknik-, bilprovnings- och anpassningslösningar till bilbranschen. Applus+ IDIADA 

kommer nu kunna erbjuda sina kunder lokalt stöd i Kina, en strategiskt viktig marknad i den globala 

bilindustrin.   

Applus+ IDIADA har  idag ett brett utbud av tjänster i Kina, däribland produktutveckling (främst inom området 

aktiv och passiv säkerhet), design och datasimulering men även programutveckling som möjliggör en 

marknadsanpassning av fordon, system och komponenter. 

Fernando Basabe, VD på Applus +, anser att förvärvet av EDI är "ännu ett steg på vägen till Applus + 

expansionsmål att bli en viktig global leverantör av specialiserade tjänster inom fordonsindustrin över hela 

världen". 

För Carles Grasas, VD på Applus + IDIADA, är "integration av EDI en möjlighet att öka företagets tekniska 

kapacitet och arbetskraft i Kina med 165 personer samtidigt som vi även , som komplement till våra existerande 

anläggningar i Shanghai , Peking, Changchun, Chongqing och Guangzhou, kommer kunna utöka vår närvaro  i 

och med de nya anläggningarna i Liuzhou. 

Förvärvet sker i samband med ett nyligen tecknat samarbetsavtal mellan Applus + och China Automotive 

Technology and Research Center (CATARC). CATARC är den statliga enhet som tillhandahåller tjänster till 

landets bilindustri samt erbjuder tekniskt stöd till den kinesiska regeringen. Avtalet gör det möjligt för 

europeiska biltillverkare att, med hjälp av Applus+, anpassa sina fordon och komponenter till kinesiska 

marknadskrav. 

 

 

APPLUS+ 

Applus+ är ett ledande bilprovnings-, certifierings- och tekniktjänstföretag. Det är också ett av de tio största 

företagen inom fältet av anpassningsbedömning runt om världen och är störst i Spanien på området. Företaget 

har globalt en ledande position inom fältet fordonsinspektioner och non-destructive testing, och ligger bland de 

främsta i Europa när det kommer till inspektion, teknisk assistans och testtjänster. Företaget har 11,000 anställda, 

är närvarande på 5 kontinenter, tillhandahåller tjänster till mer är 14 branscher och är integrerade i The Carlyle 

Groups portfölj och är också del av ett lokalt konsortium lett av Catalunya Caixa. The Carlyle Group meddelade 

nyligen sin avsikt att nominera Joaquim Coello, Applus+ nuvarande VD, till ordförande och Fernando Basabe till 

VD för Applus+. www.applus.com 

 

 

http://www.applus.com/


APPLUS+ IDIADA 

 

Med över 25 år av erfarenhet är Applus+ IDIADA idag ett ledande företag inom design-, teknik-, bilprovnings- 

och anpassningslösningar till bilindustrin världen över. Med mer än 25 års erfarenhet, är Applus + IDIADA ett 

ledande företag specialiserat på att tillhandahålla design, konstruktion, provning och standardisering tjänster till 

bilindustrin världen över. Företagets anseende består av den sakkunskap som företagets 1500 ingenjörer och 

tekniska experter erbjuder samt företagets förstklassiga faciliteter, kundfokus och satsning på innovation.  

Applus + IDIADA tekniska centrum är baserat i l'Albornar (Tarragona) och består av 370 hektar mark som 

inrymmer laboratorier och testbanor. Företaget har dessutom ett internationellt  nätverk genom sina dotterbolag 

och filialer i 20 länder. 

För mer information, vänligen kontakta: 

 
Christian Martinell / Iván Carballido 

cmartinell@kreabgavinanderson.com / icarballido@kreabgavinanderson.com 

T. 93 418 53 87 / M. 617 370 635 
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