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Prevas förvärvar Avantel
för fortsatt expansion i Stockholm
Prevas, ledande i Norden inom inbyggda system, förvärvar Avantel AB. Avantel erbjuder
spetskompetens inom inbyggda system på Stockholmsmarknaden. Ett förvärv av Avantel stärker
ytterligare Prevas position på den expansiva marknaden för inbyggda system.
Avantels förmåga att framgångsrikt driva produktutveckling från idé till lönsam produkt och bolagets gedigna
kompetens inom elektronikkonstruktion, inbyggda system och en mycket god kunskap om störtålighet utökar
Prevas spetskompetens för utveckling av intelligenta produkter. Avantel är ett framgångsrikt bolag med över
20 års erfarenhet på Stockholmsmarknaden. Bolaget har 9 kvalificerade medarbetare och planerar, i och med
sammangåendet med Prevas, för en kraftigt ökad tillväxt baserat på sitt framgångsrika produktutvecklingskoncept. Avantel förväntas omsätta ca 7,6 Mkr under 2006.
Avantel har stor erfarenhet av branscher med mycket högt ställda krav, som medicinsk teknik, rymd, flyg och
konsumentprodukter. Exempel på kunder är PacketFront, SciBase och Electrolux där man bl.a. utvecklat
elektroniken till den första dammsugarroboten för konsumentbruk, Trilobite®.
Ett förvärvsavtal har tecknats med tillträdesdag den 3 juli 2006. Den fasta köpeskillingen utgörs av 100 000
nyemitterade Prevas B-aktier, vilka vid tillträdesdagen beräknas motsvara ca 2,0 Mkr. Dessutom kan en
tilläggsköpeskilling, som är relaterad till Avantels resultatutveckling 2006, 2007 och 2008, komma att utgå.
Den totala köpeskillingen inklusive tilläggsköpeskilling kan dock maximalt utgå till 5 Mkr. Avantels verksamhet
kommer att ingå som en del i Prevasgruppen och den förväntade positiva resultateffekten efter skatt beräknas
bli i storleksordningen 1 - 2 Mkr per år, och kommer att få full effekt under första halvåret 2007. Avantel
kommer att ingå i Prevas koncernredovisning fullt ut från och med tredje kvartalet 2006.
Styrelsen avser använda det bemyndigande om att nyemittera Prevasaktier som årsstämman beviljade
den 6 april 2006.
”Förvärvet av Avantel stärker Prevas position som ledande i Norden på inbyggda system. Det påskyndar
också vår expansiva satsning i Stockholm”, säger Anders Englund, VD på Prevas.
”Vår ambition att leverera produktutveckling i världsklass stärks av Prevas breda tekniska kompetens och
framgångsrika projektgenomförande”, säger Maria Månsson, VD och en av huvudägarna inom Avantel.
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Om Prevas
Prevas utvecklar intelligens i produkter och industrisystem. Prevas är ett projektorienterat och högteknologiskt IT-företag.
Företaget erbjuder konsulttjänster, produkter och support till företag som utvecklar produkter med ett stort IT-innehåll eller
som har behov av att effektivisera eller automatisera sin verksamhet. Kännetecknande för Prevas lösningar är
leveranssäkerhet och kvalitet. Prevas är noterat på Stockholmsbörsen.
Se även www.prevas.se.
Om Avantel
Avantel AB är ett designhus som erbjuder spetskompetens inom elektronikutveckling och produktvård.
Produktutveckling med fokus på kvalitet, tillförlitlighet och producerbarhet. Avantels modell med helhetsåtagande och
projektansvar ger hög effektivitet i utvecklingsarbetet, vilket medför sänkta kostnader och ökad snabbhet ut på
marknaden.
Se även www.avantel.se.

