Vi utvecklar intelligens i produkter och industrisystem.
Pressinformation 2005-08-24

Prevas och Glaze tecknar Letter of Intent
för expansion i Öresund
Prevas har tecknat ett Letter of Intent angående förvärv av Glaze AB samt tillhörande dotterbolag.
Glaze är ett konsultföretag som finns på orterna Malmö, Köpenhamn och Ålborg med verksamhet
inom utveckling av intelligenta produkter.
Affären planeras att slutföras under hösten efter genomförd Due Diligence.
Glaze levererar konsulttjänster inom produktutveckling av intelligenta produkter. Förutom kompletta
projektleveranser erbjuder Glaze konsulter spetskompetens inom mjukvara, hårdvara och mekanik.
Glaze har 30 medarbetare placerade på orterna Malmö, Köpenhamn och Ålborg.
Prevas har sedan tidigare Autoliv, Alfa Laval, Findus m.fl. som kunder i regionen. Glaze för med sig
nya kunder som Panasonic, Axis Communications, Sony Ericsson Mobile Communications, Novo
Nordisk, Precise Biometrics, Texas Instruments m.fl.
”Genom förvärvet av Glaze inleder vi vår expansiva Öresundssatsning inom affärsområdet
Produktutveckling. Vi har sedan tidigare ett kontor i Malmö som framförallt varit verksamt inom
industrisystem. Vi får nu, i den intressanta Öresundsregionenen och i Ålborg, betydligt större
leveranskapacitet och kan erbjuda kunderna tjänster inom Prevas hela verksamhetsområde”, säger
Anders Englund, VD på Prevas.
”Glaze har sedan starten år 2000 haft stora framgångar på marknaden och haft en god tillväxt. Vi
kan nu genom samgåendet med Prevas lättare fortsätta vår expansion på Öresundsmarknaden.
Prevas företagskultur, storlek och goda historik gör att Glaze verksamhet kommer att passa in på
ett mycket bra sätt”, säger Lars Israelsson, VD och en av huvudägarna inom Glaze.

Kontaktpersoner
Anders Englund, VD Prevas AB
Tfn: 08-726 40 56, Mobil: 070-620 96 59
E-mail: anders.englund@prevas.se
Mats Lundberg, Affärsenhetschef Produktutveckling Prevas AB
Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40
E-mail: mats.lundberg@prevas.se

Lars Israelsson, VD Glaze AB
Tfn: 040-36 38 82, 0705-90 36 95
E-mail: lars.israelsson@glaze.se
Patrick Buschow, vice VD Glaze AB
Tfn: 040-36 38 88, 0707-43 53 81
E-mail: patrick.buschow@glaze.se

Om Prevas
Prevas, experter på programvara till fast pris, är ett projektorienterat och högteknologiskt IT-företag som erbjuder
produktutveckling, industrisystem och spårbarhetslösningar till sina kunder.
Kännetecknande för Prevas lösningar är leveranssäkerhet och kvalitet till fast pris.
Prevas är noterat på Stockholmsbörsen.
Se även www.prevas.se.
Om Glaze
Glaze AB är ett utvecklingshus som erbjuder leveransfokuserad spetskompetens inom utveckling av intelligenta produkter.
Vi är en komplett leverantör inom produktutveckling med kvalificerad spetskompetens inom mjukvara, hårdvara och
mekanik. Vårt erbjudande sträcker sig från Förstudie, Systemdesign, Konstruktion, Test/verifiering till Certifiering/Provning
och Prototyptillverkning. Glaze har kontor i Malmö, Köpenhamn och Ålborg.
Se även www.glaze.se

