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Prevas växer vidare inom inbyggda system,
tecknar LOI om förvärv av företag i Lund
Prevas har tecknat ett Letter-of-Intent (LoI) om förvärv av företaget Emfila Software AB i Lund. Företaget
har specialistkompetens inom inbyggda system vilket ytterligare befäster Prevas position som ledande i
Norden inom området.
Inbyggda system utgör en viktig komponent i nästan alla avancerade produkter runt om oss, t.ex.
mobiltelefoner, hemelektronik, bilar och flygplan. Emfila Software levererar mjukvaruspecialister inom
inbyggda system till kunder i regionen. Företaget har 15 anställda i Lund och stärker Prevas pågående
expansion inom produktutveckling och inbyggda system.
- Trenden att effektivisera sin utvecklingsprocess inom produktutveckling fortsätter. Att få fram nya
produkter både snabbare och billigare blir allt viktigare. Vi möter en ökad efterfrågan från våra kunder att
ge dem dessa konkurrensfördelar. Att stärka Prevas erbjudande och vår närvaro i Skåne och
Öresundsregionen är därför strategiskt viktigt, säger Anders Malmby chef Produktutveckling Sverige på
Prevas. Emfila Software är specialister inom inbyggda system och deras profil kompletterar Prevas
verksamhet mycket väl.
- Vi ser fram emot att bli en del av Prevas och att bidra till deras starka utveckling inom inbyggda system.
Vi kompletterar Prevas kontor i Malmö på ett väldigt bra sätt och kan i och med denna affär förbättra vårt
erbjudande till både våra medarbetare och kunder. Vidare är Prevas företagskultur och inriktning väldigt
lik Emfilas, vilket borgar för en bra integration, säger Lauri Piitulainen, VD för Emfila Software.
Med ca 25-års erfarenhet från utveckling av avancerade inbyggda system och med fler än 2 000
framgångsrikt utvecklade produkter har Prevas hjälpt flertal kunder att bli 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 ca 25 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.

