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Prevas tecknar koncernramavtal med GE Healthcare
GE Healthcare har tecknat koncernramavtal om konsulttjänster med Prevas. Avtalet är på 2 år och omfattar
tjänster inom hela produktutvecklingsområdet.
Tecknandet av koncernavtalet bekräftar Prevas position som en av Sveriges ledande leverantörer
av programvara och elektronik i avancerade tekniska produkter. Vårt förvärv av specialistkompetens från
Teleca stärker oss i den utvecklingen. Prevas blir ännu mer intressant som utvecklingspartner för stora
utvecklingsprojekt, vilket skapar förutsättningar för ett ännu närmare samarbete med våra kunder. Prevas har
i många år varit en leverantör till GE Healthcare och har under hösten tecknat viktiga avtal i bl.a. direkt
konkurrens med indiska företag.
- Prevas kompetens inom medicinteknik och deras samlade erfarenhet av inbyggda system gör dem till en
intressant samarbetspartner, säger Håkan Jansson inköpsansvarig GE Healthcare Sverige. Prevas tidigare
insatser har också gjort att vi har ett stort förtroende för deras förmåga att leverera framgångsrik
produktutveckling.
- GE Healthcare har under ett antal år varit en viktig kund till Prevas, säger Anders Englund VD för Prevas. Vi
är glada och stolta över att få ett fortsatt förtroende från GE Healthcare att bygga vidare på vårt samarbete
inom Life Science. Vi kommer att vidareutveckla vårt erbjudande med målet att bli GE Healthcares allra bästa
leverantör av teknisk systemutveckling.
Prevas är ledande i Norden inom inbyggda system. Sedan starten har Prevas utvecklat över 2 000
framgångsrika produkter som har bidragit till att ett flertal av våra kunder idag är världsledande inom sina
respektive områden.
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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.
Prevas är noterat på Stockholmsbörsen och har 450 medarbetare i Sverige och Danmark.
Se även www.prevas.se.
Om GE Healthcare
GE Healthcare tillhandhåller medicinsk teknologi och tjänster som skapar en ny era för patient vård. GE Healthcares
breda utbud av produkter, tjänster och expertis inom medicinsk bildbehandling, informations teknologi, medicinsk diagnos,
patient övervakningssystem, upptäckt och utveckling av nya läkemedel och biofarmaceutisk teknisk tillverkning hjälper
kliniker runt om i världen upptäcka nya vägar för tidigare och bättre diagnos och botemedel mot cancer, hjärtsjukdomar,
neurologiska sjukdomar och andra tillstånd.
Se även www.gehealthcare.com/sesv

