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Prevas expanderar i Öresundsregionen
genom samgående med Glaze
Samgåendet genomförs genom att Prevas förvärvar Glaze Holding AB samt tillhörande dotterbolag.
Glaze är ett konsultföretag som finns i Malmö, Köpenhamn och Ålborg med verksamhet inom
utveckling av intelligenta produkter.
Glaze levererar konsulttjänster inom produktutveckling av intelligenta produkter. Förutom kompletta
projektleveranser erbjuder Glazes konsulter spetskompetens inom mjukvara, hårdvara och
mekanik. Glaze expanderar snabbt och har 35 medarbetare placerade på orterna Malmö,
Köpenhamn och Ålborg och förväntas 2005 omsätta ca 25 Mkr.
Prevas har sedan tidigare Autoliv, Alfa Laval, Findus m.fl. som kunder i regionen. Glaze för med sig
nya kunder som Panasonic, Axis Communications, Sony Ericsson Mobile Communications, Novo
Nordisk, Precise Biometrics, Texas Instruments m.fl.
Ett förvärvsavtal har tecknats med tillträdesdag den 3 januari 2006. Den fasta köpeskillingen utgörs
av 350.000 nyemitterade Prevas B-aktier, vilka vid tillträdesdagen beräknas motsvara ca 7 Mkr.
Transaktionen kommer att ge en utspädning på 4 procent. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling,
som är relaterad till Glaze resultatutveckling 2006 och 2007, komma att utgå. Den totala
köpeskillingen inklusive tilläggsköpeskilling kan dock maximalt utgå till 20 Mkr. Glaze verksamhet
kommer att integreras som en del i Prevasgruppen och de förväntade positiva resultateffekterna
beräknas bli i storleksordningen 3-4 Mkr per år, och kommer att få full effekt under andra halvåret
2006. Glaze kommer att ingå i Prevas koncernredovisning fullt ut från och med första kvartalet
2006.
Styrelsen avser använda det bemyndigande om att nyemittera Prevasaktier som ordinarie
bolagsstämman beviljade den 17 mars 2005.
”Förvärvet av Glaze utgör startskottet på en expansiv Öresundssatsning inom affärsområdet
Produktutveckling. Prevas nuvarande framgångsrika och växande verksamhet i Malmö marknadsför
och levererar industrisystem. Vi får nu, i den intressanta Öresundsregionen och i Ålborg, betydligt
större leveranskapacitet och kan dessutom erbjuda kunderna tjänster inom Prevas hela
verksamhetsområde”, säger Anders Englund, VD på Prevas.
”Glaze har sedan starten år 2000 haft stora framgångar på marknaden och haft en god tillväxt.
Genom samgåendet med Prevas kan vi lättare fortsätta vår expansion på Öresundsmarknaden.
Prevas företagskultur, storlek och goda historik gör att Glaze verksamhet kommer att passa in på
ett mycket bra sätt”, säger Lars Israelsson, VD och en av huvudägarna inom Glaze.
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Om Prevas
Prevas utvecklar intelligens i produkter och industrisystem. Prevas är ett projektorienterat, 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 Glaze
Glaze AB är ett utvecklingshus som erbjuder leveransfokuserad spetskompetens inom utveckling av intelligenta produkter.
Vi är en komplett leverantör inom produktutveckling med kvalificerad spetskompetens inom mjukvara, hårdvara och
mekanik. Vårt erbjudande sträcker sig från Förstudie, Systemdesign, Konstruktion, Test/verifiering till Certifiering/Provning
och Prototyptillverkning. Glaze har kontor i Malmö, Köpenhamn och Ålborg.
Se även www.glaze.se.

