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Prevas förvärvar Autsyde
Prevas har tecknat avtal om förvärv av företaget Autsyde AB. Företaget levererar produkter,
lösningar och konsulttjänster till industriföretag inom framförallt process- och energisektorn.
Förvärvet stärker Prevas affärsområde Industrisystem.
Autsyde har gedigen kompetens inom industriautomation, processanalys och distribuerade styrsystem.
Exempel på kunder är Siemens, Fortum och tekniska verk. Företaget har sin bas i Finspång och
Norrköping samt består av knappt tiotalet medarbetare.
Ett aktieöverlåtelseavtal har tecknats med förvärvsdatum den 1 september 2012. Den fasta köpeskillingen
uppgår till 8 Mkr. Förvärvet betalas kontant. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling, som är relaterad till
verksamhetens utveckling till och med den 31 augusti 2015, komma att utgå. Den totala köpeskillingen
inklusive tilläggsköpeskilling kan dock maximalt uppgå till 20 Mkr.
Det förvärvade företaget kommer att ingå som en del i Prevasgruppen och förväntas ge ett positivt tillskott
på koncernens rörelsemarginal och en omsättning på 5 Mkr under kvarvarande del av 2012 samt 15 Mkr i
omsättning under en 12 månadsperiod. Enheten kommer att ingå i Prevas koncernredovisning fullt ut.
- Inom Industrisystem arbetar vi med att effektivisera och förbättra produktionsprocesser hos våra
industrikunder. Autsyde passar mycket väl in i Prevas struktur och stärker vår närvaro både hos
processindustrin och hos energiföretag som är ett nytt fokusområde, säger Christer Ramebäck,
affärsområdeschef för Industrisystem på Prevas.
Förutom kompetenta automationskonsulter har Autsyde en väletablerad produkt AutArch, som hjälper
kunderna att övervaka, analysera och förbättra driften i mindre system upp till stora komplexa
processanläggningar.
- Prevas gedigna industrirykte och kompetens passar oss väldigt bra och ger oss en stabil bas för att
expandera vår verksamhet och att nå ut till nya kunder. Vi ser fram emot att bli en del av Prevas och
tillsammans kan vi bidra till en stark utveckling, säger Tommy Andersson VD för Autsyde.
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Om Prevas
Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar
tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som
Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och
Indien med ca 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX nordiska börs Stockholm. För
mer information, se www.prevas.se.

