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Prevas investerar i flexibel förpackning av läkemedel i Europa
Genom ett aktivt delägarskap i Flexpack Robotics AB skapar Prevas en konkurrenskraftig allians
med syfte att leverera automatiserade förpackningslösningar för läkemedelsindustrin i Europa. I
alliansen ingår ett strategiskt partnerskap med ABB.
Det nystartade FlexPack Robotics ABs erbjuder ett standardiserat och modulärt lösningskoncept för flexibel
förpackning av läkemedel och livsmedel. Bolaget innehar stor marknadskännedom om den europeiska
läkemedelsindustrin. Genom ett övertagande av ABBs verksamhet inom paketering och palettering i
Uddevalla får FlexPack Robotics en flygande start. Bolagets lösningar baseras på ABB:s industrirobotar och
FlexPack Robotics blir därmed en viktig systempartner till ABB inom läkemedelsindustrin och har därför
utsetts till strategisk partner till ABB.
FlexPack Robotics erbjudande i kombination med Prevas erfarenhet inom automationssystem, validering och
spårbarhet utgör en unik kombination som tillsammans medför stora konkurrensfördelar för europeisk
läkemedelsindustri. Den ger en lägre produktionskostnad och nödvändig flexibilitet för att kundanpassa
förpackning av läkemedel. Samtidig uppfylls FDAs (Food and Drug Administration) krav i en starkt reglerad
industri, där det ställs extremt höga krav på produktionssäkerhet och spårbarhet.
”Prevas dokumenterade förmåga att leverera framgångsrika IT-projekt, kopplat med gedigen kompetens att
utveckla IT-lösningar för automatisering, validering och spårbarhet för läkemedelsindustrin gjorde Prevas till
den perfekta partnern för FlexPack Robotics AB” säger företagets grundare och VD Kenneth Lundberg. Han
har 20 års erfarenhet av automatisering av produktion med industrirobotar inom fordons -, livsmedels- och
läkemedelsindustrin.
”Delägandet i FlexPack Robotics passar perfekt in i vår strategi, att skapa långsiktiga kundrelationer genom
ett aktivt delägande och vår strävan att via våra kunder expandera vår verksamhet ut i Europa, dessutom får
vi en europeisk försäljningskanal för våra spårbarhetsprodukter” säger Anders Englund, VD på Prevas.
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Om Prevas
Prevas, experter på programvara till fast pris, är ett projektorienterat, högteknologiskt IT-företag som erbjuder tjänster,
produkter och support till kunder med verksamhet inom produktutveckling och industrisystem.
Kännetecknande för Prevas lösningar är leveranssäkerhet och kvalitet till fast pris.
Prevas är noterat på Stockholmsbörsen.
Se även www.prevas.se.

