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Prevas utökar marknad för spårbarhet
genom förvärv av ADRess
Prevas har tecknat avtal med Ångpanneföreningen om förvärv och övertagande av programvaran
ADRess. ADRess är en programvara som säkerställer spårbarhet av data och telenät i fastigheter.
Programvaran används vid konstruktion, dokumentation och underhåll av fastighetsnät. Kunderna
är fastighetsbolag, industriföretag med större fastighetsbestånd samt konsulter och entreprenörer.
Prevas övertar produkten från och med 2 januari, 2006. I samband med förvärvet överförs
kompetens om denna marknad från ÅF till Prevas. Som en del av uppgörelsen får ÅF fortsatt
tillgång till ADRess för fortsatt användning i egna konsultuppdrag.
Produkten används idag bland annat av AstraZeneca, DynaMate, Husqvarna, Stora Enso, Teracom
och Vattenfall.
”Förvärvet av ADRess ger oss tillväxtmöjligheter på en för Prevas ny kundgrupp inom
spårbarhetsmarknaden. Programvaran kompletterar Prevas existerande spårbarhetslösningar som
bl.a. tillser att man har kontroll på de värden man har i tekniska installationer såsom fastighetsnät”,
säger Tom Hollowell, ansvarig för Prevas affärsenhet Spårbarhetsprodukter.
”Jag är väldigt nöjd med uppgörelsen med Prevas, som säkerställer att våra kunder får tillgång till
bästa möjliga utveckling och support av ADRess i framtiden. För ÅF är försäljningen ett led i
renodlingen mot att vara ett ledande tekniskt konsultföretag med fokus på specialiserade tjänster
och ett färre antal produkter”, säger Johan Olsson, VD för ÅF-System.
Prevas affärsenhet Spårbarhetsprodukter erbjuder produkter och systemlösningar inom spårbarhet,
test och kvalitet för produktion av elektronik, läkemedel och livsmedel. Våra spårbarhetsprodukter
bidrar till att säkra kvalitén och möjliggör snabb respons på kvalitetsfrågor.
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Om Prevas
Prevas utvecklar intelligens i produkter och industrisystem. Prevas är ett projektorienterat, högteknologiskt IT-företag.
Företaget erbjuder konsulttjänster, produkter och support till företag som utvecklar produkter med ett stort IT-innehåll eller
som har behov av att effektivisera eller automatisera sin verksamhet. Kännetecknande för Prevas lösningar är
leveranssäkerhet och kvalitet. Prevas är noterat på Stockholmsbörsen.
Se även www.prevas.se.

