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Prevas befäster sin ledande position,
förvärvar företag i Västerås
Prevas AB har tecknat ett LOI (Letter of Intent) om förvärv av INVID Utveckling Mälardalen AB i Västerås.
Företaget ingår i INVID-koncernen och arbetar med system för effektivisering av verksamhetsprocesser.
Förvärvet stärker och befäster Prevas position som det största och ledande IT-konsultbolaget i den just nu
konjunkturstarka Västeråsregionen.
INVID Utveckling Mälardalen arbetar med applikationsutveckling och systemintegration i
Mälardalsregionen. Det handlar om att skapa praktiska verktyg och smarta lösningar som hjälper kunder att
bli mer effektiva och lönsamma. En av bolagets specialiteter är SaaS-lösningar (Software-as-a-Service).
Konceptet innebär att kunderna kan använda applikationer via webben mot månadsavgifter utan att behöva
investera direkt i egna kostsamma IT-system. Efterfrågan på denna typ av tjänst har på senare tid kraftigt
ökat och är i rådande konjunkturläge mycket attraktivt för många kunder.
INVID Utveckling Mälardalen grundades 1992 som utvecklingsavdelning hos INVID Västerås. Idag är
avdelningen ett självständigt bolag med 8 anställda. Exempel på kunder är Bombardier, Seco Tools och
Luvata samt olika kommuner, landsting och statliga myndigheter.
Genom förvärvet av verksamheten befäster Prevas sin position som det största och ledande ITkonsultbolaget i Västerås och Mälardalsregionen. Prevas har en stark ställning hos sina kunder och kan nu
bredda kundbasen och stärka sin tjänsteportfölj med SaaS-lösningar.
I samband med förvärvet tecknas även ett samarbetsavtal mellan Prevas och INVID. Syftet är att parterna
ska vara partners gentemot marknaden, Prevas med systemutveckling och INVID med IT-drift och
datorförsäljning.
Ett förvärvsavtal kommer att tecknas med tillträdesdag den 1 maj 2009. Innan dess ska Due Diligence
genomföras. Den fasta köpeskillingen uppgår till 2,0 MSEK. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling, som är
relaterad till verksamhetens utveckling till och med den sista december 2010, komma att utgå. Den totala
köpeskillingen inklusive tilläggsköpeskilling kan dock maximalt uppgå till 10,0 MSEK. Det förvärvade
företaget kommer att ingå som en del i Prevasgruppen. Enheten kommer att ingå i Prevas
koncernredovisning fullt ut från och med 1 maj 2009.
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Om Prevas
Prevas etablerades 1985 och är idag ledande i Norden inom inbyggda system och industriell IT. Vi är huvudleverantör
och innovativ utvecklingspartner till de ledande företagen i Sverige inom branscher som life science, telekom, fordon,
försvar, energi samt verkstadsindustrin. Grundstommen i Prevas är utveckling av intelligens i produkter och
industrisystem till världsledande företag. Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och
leveranssäkerhet. Vårt nordiska designhus består av nära 600 medarbetare och vi har kontor i Sverige, Danmark och
Norge. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information, se
www.prevas.se.
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