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Prevas växer vidare i Stockholm,
förvärvar konsultverksamhet av Flextronics
Prevas, ledande i Norden inom inbyggda system, fortsätter sin kraftiga expansion i Stockholm.
1 april förvärvas en verksamhet med 13 konsulter inom elektronikområdet och inbyggda system av
Flextronics International Sweden AB. Förutom eftertraktad kompetens medföljer ett antal kunder
med verksamhet inom telekommunikationsområdet.
Förvärvet stärker Prevas dominerande ställning på Stockholmsmarknaden och resulterar i en organisation
med 350 medarbetare inom inbyggda system. Flextronics konsultverksamhet har sitt ursprung i bland annat
BlueLabs, ett av Sveriges första utvecklingshus för intelligenta produkter med fokus på telekommunikation.
Konsulterna tillför Prevas gedigen kompetens inom höghastighets datakommunikation samt långa
kundrelationer.
- Prevas ambition är att bli ett nordiskt utvecklingshus med världen som marknad. Med förvärvet fortsätter vår
kraftiga expansion på Stockholmsmarknaden samtidigt som vi stärker förmågan att erbjuda utveckling av
intelligenta produkter på den globala marknaden, säger Anders Englund VD på Prevas.
Idag finns Prevas etablerat i Sverige och Danmark. Tanken är att etablera egna kontor och utvecklingscenter i
ytterligare nordiska länder. Marknadsbearbetningen av kunder utanför Norden görs med egna säljare och
med hjälp av lokala partners. Inte minst den senaste tidens strategiska förvärv har bidragit till att Prevas fått
ett antal nya internationella kunder, framför allt inom Europa men även i länder som Kina och Japan. Idag
kommer cirka 15 procent av omsättningen från den internationella verksamheten. Det är en siffra som
förväntas öka samtidigt som marknaden växer kraftigt. I ett första steg ligger fokus på branscherna life
science, telekommunikation och fordonsindustrin.
Ett inkråmsavtal har tecknats med tillträdesdag den 1 april 2007. Köpeskillingen betalas kontant. Den
förvärvade enheten 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 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.

