Oduktutveckling med inbygg

Vi utvecklar intelligens i produkter och industrisystem
Pressinformation 2006-12-13

Prevas storsatsar på produktutveckling inom
inbyggda system - förvärvar specialistkompetens
från Teleca
Marknaden för inbyggda system expanderar kraftigt. För att möta denna efterfrågan har Prevas
under året genomfört omfattande rekryteringar och ett antal förvärv som innebär att omsättningen
2007 kommer att öka med över 60 procent. Det senaste förvärvet kommer att ske vid årsskiftet och
innebär att Prevas tar över affärsrelationer och 99 konsulter från enheterna Teleca Life Science och
Teleca Embedded Solutions. Köpeskillingen är 32 Mkr och säljaren är auSystems Sweden East AB,
ett dotterbolag till Teleca AB. De förvärvade Teleca verksamheterna förväntas 2007 omsätta ca 115
Mkr, samt ge en positiv resultateffekt på 9 Mkr före skatt.
-

Detta är Prevas hittills viktigaste förvärv, säger Anders Englund, VD på Prevas. För det första uppnår
vi en storlek som gör Prevas ännu mer intressant som utvecklingspartner för stora utvecklingsprojekt,
vilket skapar förutsättningar för ett ännu närmare samarbete med våra kunder. För det andra befäster
vi vår position som ledande i Norden inom inbyggda system, vilket stärker våra möjligheter att
rekrytera de bästa medarbetarna på en allt tuffare rekryteringsmarknad. För det tredje uppnår vi en
storlek som gör oss mer intressanta på aktiemarknaden, vilket gynnar våra aktieägare.

Teleca Life Science är ett utvecklingshus för medicinskteknisk utrustning och analytiska instrument, verksamt
internationellt och regionalt. Teleca Life Science har totalt 58 anställda, varav 40 i Stockholm och 18 i
Uppsala. Enheten har två gånger 2005 och en gång 2006 vunnit det internationella priset ”Medical Design
Excellence Awards”. Exempel på kunder är Siemens Medical Solutions, Axis-Shield, Aerocrine, Elekta,
Maquet och GE Healthcare.
Teleca Embedded Solutions är ett utvecklingshus fokuserat på utveckling och integration av mobila och
inbyggda system. Teleca Embedded Solutions har 41 medarbetare i Stockholm. Exempel på kunder är
SAAB, Ericsson, Nanoradio och Cale Access.
Genom förvärvet blir Prevas dominerande på Stockholms- och Uppsalamarknaderna för inbyggda system,
med 120 medarbetare i Stockholm och 35 medarbetare i Uppsala. De förvärvade enheternas internationella
affärer stärker Prevas påbörjade internationalisering. Teleca Life Sciences branschkunnande kompletterar
Prevas tidigare erfarenhet inom utveckling av medicinskteknisk utrustning och analysinstrument. Prevas
strategi är att öka andelen färdiga komponenter, både egna och partners, i sina lösningar. Både Teleca Life
Science och Teleca Embedded Solutions äger egna elektronik- och programvarukomponenter som används
för att korta utvecklingstider och öka kvaliteten vid produktutveckling vilket skapar förutsättningar för att
snabbt öka Prevas andel komponenter i sina leveranser. I förvärvet ingår även kraftfulla
utvecklingshjälpmedel och -instrument. Teleca Life Science och Teleca Embedded Solutions har sitt ursprung
i ett av Sveriges första utvecklingshus för produkter på konsultbasis, Sapia Mekatronik (1986 -1994) och
Sigma Design & Development (1994 - 2001).
Försäljningen av Teleca Life Science och Teleca Embedded Solutions utgör en del av den omstrukturering
som genomförs inom Teleca. Affären är en konsekvens av den renodling och koncentration av verksamheten
inom auSystems som Teleca annonserade i samband med sin Q3-rapport.
Inom Prevas, ledande i Norden inom inbyggda system, kommer de förvärvade enheterna att få fullt
managementfokus. Affärsmässiga åtaganden med svag lönsamhet är redan avslutade, alternativt ingår inte i
förvärvet. Prevas kan integrera båda enheterna med endast marginella kostnadsökningar, särskilt som ingen
administration ingår i förvärvet. Detta innebär att kostnadsnivåerna per medarbetare för både förvärvade
enheter och Prevas sänks. Genom att samlokalisera verksamheterna i både Stockholm och Uppsala finns
ytterligare möjligheter till kostnadsbesparingar. Inga uppsägningar planeras i samband med förvärvet, utan
tillskottet innebär en efterlängtad förstärkning på konsultsidan.

-

Jag är mycket nöjd med att Prevas förvärvar våra enheter Teleca Life Science och Embedded
Solutions i Stockholm. Det är en industriellt riktig affär där denna enhet i Prevas regi ger kunder såväl
som alla våra konsulter ett helt annat fokus därmed mycket goda förutsättningar för en mycket positiv
utveckling, säger Örjan Frid, VD auSystems AB.

Inkråmsavtalet har tecknats med tillträdesdag den 1 januari 2007. Köpeskillingen uppgår till 32 Mkr för
immateriella tillgångar. Därutöver tillkommer värdet av övriga övertagna tillgångar och skulder. Förvärvet
finansieras genom upptagande av lån. De förvärvade enheterna kommer att ingå som en del i Prevasgruppen
och en rörelsemarginal på 10 procent förväntas nås under första halvåret 2008. Enheterna kommer att ingå i
Prevas koncernredovisning fullt ut från och med första kvartalet 2007.
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Om Prevas
Prevas är ett innovativt IT-företag med en stark företagskultur som ger kunder konkurrenskraft i världsklass.
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 kundnytta,
innovation och leveranssäkerhet. Prevas är noterat på Stockholmsbörsen, omsätter cirka 300 Mkr och har 300
medarbetare i Sverige och Danmark.
Se även www.prevas.se.
Om auSystems AB
auSystems är specialiserade på tjänster med höga krav på prestanda, integration av avancerade programvaru- och ITlösningar. auSystems erbjuder traditionella IT-konsulttjänster, forskning, utveckling och testning. Kunderna finns främst
inom network equipment providers, operatörssegmentet, media, fordonsbranschen, stora företag samt myndigheter.
auSystems ingår i Telecakoncernen och har 1 400 medarbetare i 8 länder i Europa.
Se även www.ausystems.se.

