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Prevas fokuserar produktportfölj inom spårbarhet säljer programvara för ursprungsmärkning av
livsmedel
Prevas AB säljer programvara, patent samt kundrelationer inom ursprungsmärkning av livsmedel till
TracTechnology AB. Berörda kunder och TracTecnology får fortsatt tillgång till Prevas unika
spårbarhetskunnande tack vare ett långsiktigt avtal om Prevas medverkan vid utveckling av programvaran.
Prevas programvara Track & Trace används för ursprungsmärkning av livsmedel inom kött- och
grönsaksbranschen. Ett avtal har tecknats där Prevas säljer programvaran, tillhörande metodpatent samt
kundrelationer till TracTechnology. Avtalet innebär att Prevas under tre år tillhandahåller utvecklingstjänster
för TracTechnologys olika produkter och lösningar inom området spårbarhetsprodukter.
- En fokusering av Prevas produktportfölj utgör en del av vår strategi för affärsområdet industrisystem. Avtalet
innebär att kunderna får fortsatt tillgång till Prevas unika spårbarhetskunnande och framtidssäkrar därmed
deras användning av programvaran, säger Anders Englund, VD på Prevas.
Ett överlåtelseavtal har tecknats med tillträdesdag den 1 juli 2007. Försäljningen ger Prevas en reavinst på ca
0,35 Mkr.
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Om Prevas
Prevas är ett innovativt IT-företag med en stark företagskultur som ger kunder konkurrenskraft i världsklass.
I mer än 20 år har Prevas levererat kundnytta i form av lönsamma och framtidssäkra lösningar.
Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet,
vilket kvalificerat Prevas för många framgångsrika uppdrag hos företag i världsklass.
Prevas är noterat på Stockholmsbörsen och har 470 medarbetare i Sverige och Danmark.
Se även www.prevas.se.
Om TracTechnology
TracTechnology AB utvecklar och marknadsför innovativa lösningar inom ursprungsmärkning, spårbarhet, säkerhet,
betalsystem och logistik med hjälp av RFID-teknik. Produktportföljen innehåller MeatTrac, CampTrac, TimeTrac,
GateTrac, CellTrac, PayTrac, SecureALL, m.fl. MeatTrac, är en komplett systemlösning som möjliggör spårning och
autenticering av livsmedelsprodukter i hela kedjan från bondgård till ”köttdisken”. MeatTrac är patentskyddat i Sverige,
Ryssland och USA och under patenthandläggning i ytterligare länder. I TracTechnology-koncernen ingår också Svenska
Tidssystem AB och Svenska Passersystem AB som helägda dotterbolag.

