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Prevas tecknar koncernavtal med Saab
Saab, som förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som
sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet, har tecknat ett treårigt koncernramavtal om
konsulttjänster med Prevas AB. Avtalet omfattar programvaruutveckling och elektronikkonstruktion
inom teknisk systemutveckling.
Tecknandet av koncernavtalet bekräftar Prevas position som en av Nordens ledande leverantörer
av programvara och elektronik i avancerade tekniska produkter. Prevas har i många år varit en
leverantör till Saab och tecknandet av koncernavtalet innebär en förlängning av tidigare avtal med
tre år.
- I mer än 20 år har Prevas levererat lönsamma, innovativa och framtidssäkra lösningar. För att på
bästa sätt kunna hjälpa våra kunder satsar vi också på långsiktiga kundrelationer där djup insikt i
kundens verksamhet ingår. Saab har under de senaste åren blivit en av Prevas viktigaste kunder. Vi
är mycket glada och stolta över fortsatt förtroende från Saab att leverera tekniska systemlösningar,
säger Mats Lundberg VD på Prevas AB.
Prevas produktutvecklingsverksamhet bedrivs i flera olika ”Centers of Excellence”, dvs.
kompetenscentra, som fokuserar på olika kundgrupper och branscher. Denna fokusering gör att
Prevas kan möta växande branschunika behov. Generellt ökar kraven på kortare utvecklingstid,
kvalitet, design och uppkopplingsmöjligheter för såväl industri- som konsumentprodukter.
Marknaden för utveckling av intelligenta produkter karaktäriseras av en ökande stark efterfrågan
beroende på nödvändig teknologiskifte för allt fler produkter. Prevas har stärkt sin ställning hos
kunder genom kraftig expansion och är idag ledande inom inbyggda system i Norden.
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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 OMX Nordiska Börs Stockholm och har 560 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge.
Se även www.prevas.se.

