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Prevas startar nytt spetskonsultbolag i Göteborg
Prevas AB (publ) har startat ett nytt dotterbolag - Prevas Technology West AB.
Bolaget ska erbjuda spetskompetens inom systemutveckling till produkt- och
systemutvecklingsintensiva organisationer i Västsverige. Specialistförstärkning inom
teknisk IT och inbyggda system som saknas i kundens projekt, erbjuds på plats hos
kunden.
Genom en anpassad organisation, individuellt starka konsulter och Prevas starka
kundrelationer finns det goda förutsättningar för att skapa en konkurrenskraftig
verksamhet.
För att möta de lokala konsultköparnas allt ökande krav på individuell kompetens, responstid, flexibilitet och
inte minst konkurrenskraftiga priser även på de mest seniora rollerna krävs helt nya grepp i konsultbolagen.
Prevas har valt att möta kraven genom ett helt nystartat bolag specifikt utformat för att erbjuda de mest
eftertraktade specialisterna. Målet är att skapa en verksamhet med utmanande konsultuppdrag där kunden
är företag med utvecklingsintensiva organisationer.
Satsningen på Prevas Technology West AB är en del i företagets långsiktiga strategi och utgör tillsammans
med den övriga verksamheten i Västsverige en unik partner.
Ansvariga för det nya bolaget är ett team under ledning av Mirsad Kasum som de senaste 15 åren
framgångsrikt har verkat inom regionen med en förankring inom framför allt teknikområdena inbyggda
system och teknisk IT. Mirsad kommer närmast från Etteplan.
- Kraven på kortare utvecklingstid och användning av nya tekniker gör det svårt för både små och större
företag att göra allt med enbart egen personal. Prevas erbjuder tjänster som ökar kundernas produktivitet,
kapacitet och innovationstakt, säger Mats Lundberg VD och koncernchef på Prevas.
Med 25 års erfarenhet från utveckling av avancerade inbyggda system och med fler än 2 000 framgångsrikt
utvecklade produkter har Prevas hjälpt flera av sina kunder att bli världsledande inom sina respektive
områden.
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Om Prevas
Prevas firar i år 25-årsjubileum och är idag ledande i Norden inom inbyggda system och industriell IT. Vi är
huvudleverantör och innovativ utvecklingspartner till de ledande företagen inom branscher som life science, telekom,
fordon, försvar, energi samt verkstadsindustri. Grundstommen i Prevas är utveckling av intelligens i produkter och
industrisystem till världsledande företag. Kännetecknande för Prevas lösningar är innovation, kvalitetssäkring och
leveranssäkerhet. Vårt nordiska designhus består av nära 550 medarbetare och vi har kontor i Sverige, Danmark och
Norge. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information, se
www.prevas.se.
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