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Prevas förvärvar bolag
inom energikontroll för stålindustrin
Prevas har tecknat avtal om förvärv av bolaget APC Wrapping AB (APC). Bolaget har specialistkompetens
inom ugnsstyrning och energikontroll för stålindustrin.
Effektiv styrning av värmningsugnar kräver optimering av produktivitet, kvalitet och energiförbrukning. APC,
Advanced Process Control, har tillsammans med branschorganisationerna Jernkontoret och Metallurgical
Research Institute AB tagit fram en programvara som utför denna optimering. Energibesparingar på upp till 20
procent kan uppnås. APC erbjuder även specialistkompetens inom ugnsstyrning. Verksamheten omsatte
2,7 Mkr under 2006 och bland kunderna finns bland andra Outokumpu Stainless, SSAB och Ovako Steel.
Prevas affärsområde Industrisystem har sedan tidigare genomfört flera framgångsrika uppdrag mot
stålindustrin. Med APC specialistkompetens gör Prevas en satsning på att öka marknadsandelarna inom
stålindustrin.
- Förvärvet av APC innebär att vi kan erbjuda våra kunder inom stålindustrin ökad kundnytta i form av höjd
kvalitet och energibesparingar. Detta stärker vårt affärsområde Industrisystems position som ”Industrins val
för lönsam IT”, säger Anders Englund VD på Prevas.
- APC är ett specialistföretag som arbetar mot stålindustrin. Med Prevas stabilitet och storlek kan vi nu
erbjuda våra kunder mycket bättre kapacitet i form av större projekt och fler utvecklingsresurser, säger PerOlof Norberg, ägare och VD för APC Wrapping AB.
Ett förvärvsavtal har tecknats med tillträdesdag den 3 maj 2007. Den fasta köpeskillingen utgörs av en kontant
ersättning på 0,1 Mkr. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling, som är relaterad till APCs resultatutveckling
2007, 2008 och 2009, komma att utgå. APCs verksamhet kommer att ingå som en del i Prevasgruppen. Den
förväntade positiva resultateffekten före skatt beräknas bli i storleksordningen 0,5 Mkr per år och kommer att
få full effekt under första halvåret 2008. APC kommer att ingå i Prevas koncernredovisning fullt ut från och
med andra kvartalet 2007.
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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 450 medarbetare i Sverige och Danmark.
Se även www.prevas.se.
Om APC
APC startade i Sverige 2003. Dessförinnan drevs verksamheten av APC Ltd i England från 1998. Bolaget levererar
systemleveranser och konsulttjänster till framförallt stålindustrin i form av programvara för ugnsstyrning och
energioptimering.

