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Prevas förvärvar bolag med spetskompetens
inom världsledande programvara för Industriell IT
Prevas har tecknat avtal om förvärv av bolaget Optilution AB. Optilution är ett specialistföretag, med 5
anställda, med inriktning mot industriella IT-system för produktions- och processindustri. Företaget har
Skandinaviens bästa kompetens på Wonderwares produkter, vilka är världsledande programvaror för
industriell IT. Förvärvet av Optilution gör Prevas till ledande i Skandinavien på programvaror från
Wonderware.
Marknaden för industriella IT-system upplever en stark tillväxt för system som integrerar och optimerar
användningen av data från automations-, logistik- och affärssystem för att uppnå högre produktivitet i
produktion och logistikflöden. Systemen används i både process- och tillverkningsindustri. Prevas har i många
år haft en ledande roll på den marknaden och har via partnerskap med Wonderware tillgång till en av världens
ledande automationsplattformar. Det finns över 400.000 Wonderwarelicenser installerade i ca 100.000
fabriker globalt, vilket utgör ca 30 procent av världens fabriker med mer än 20 anställda.
- Förvärvet av Optilution innebär att vår strategiska satsning på Wonderware som programvaruplattform för
industriell IT nu skjuter fart rejält. Vi ser fram emot att kunna hjälpa våra kunder med ytterligare
produktivitetshöjningar via våra leveranser. Förvärvet ger oss även helt nya kundgrupper inom
processindustrin samt i övriga Norden, något som ligger helt i linje med vår strategi, säger Anders Englund,
VD på Prevas.
- Optilution har sedan starten haft en inriktning mot spetskompetens kring Wonderwares produkter.
Tillsammans med Prevas kommer vi att kunna åta oss större projekt och dessutom ytterligare förstärka vår
spetskompetens inom automationsområdet, säger Robert Majanen, VD på Optilution.
Ett förvärvsavtal har tecknats med tillträdesdag den 1 juni 2007. Den fasta köpeskillingen utgörs av ca 93.000
nyemitterade Prevas B-aktier, vilka vid tillträdesdagen motsvarade 3,3 Mkr. Dessutom kan en
tilläggsköpeskilling, som är relaterad till Optilutions resultatutveckling 2007, 2008 och 2009, komma att utgå.
Den totala köpeskillingen kan dock max uppgå till 10,0 Mkr. Styrelse har beslutat att finansiera köpet genom
att utnyttja sitt bemyndigande från årsstämman den 28 mars 2007, att genomföra en apportemission riktad till
säljarna i Optilution.
Optilutions verksamhet kommer att ingå som en del i Prevasgruppen och den förväntade positiva
resultateffekten före skatt beräknas bli i storleksordningen 3 Mkr per år och kommer att få full effekt under
andra halvåret 2008. Optilution kommer att ingå i Prevas koncernredovisning fullt ut från och med andra
kvartalet 2007.
Industrins val för lönsam IT
Industriföretag utsätts idag för stenhård global konkurrens. För att överleva krävs ett långsiktigt strukturerat
arbetssätt med ständiga förbättringar i produktivitet och kvalitet. Men i tillägg behövs det innovation i form av
nya tekniska lösningar som ökar flexibiliteten och lönsamheten i processer och system. Prevas har levererat
innovativa lösningar som bidrar till industrins lönsamhet i över 20 år. Prevas har genom vårt
verksamhetskunnande, med mer än 1 000 projektleveranser, sänkt kostnader, höjt kvalitén och stärkt
varumärket för våra industrikunder.
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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,
vilket kvalificerat Prevas för många framgångsrika uppdrag hos företag i världsklass.
Prevas är noterat på Stockholmsbörsen och har 470 medarbetare i Sverige och Danmark.
Se även www.prevas.se.
Om Optilution
Optilution kombinerar expertkompetens på industriella processer, mjukvaruutveckling och optimeringsteknologier, för att
leverera automationslösningar som baseras på optimeringsmetoder och moderna system för Industriell IT. Som experter
på Wonderwares produktsortiment utgör Optilutions konsulter en ovärderlig resurs för andra systemintegratörer och
slutkunder under alla faser av ett automationsprojekt, från tekniskt säljstöd till implementation, testning och
dokumentation. Ytterligare information finns på www.optilution.com.

