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Prevas förvärvar konsultverksamhet av Flextronics
Prevas AB expanderar och stärker sitt erbjudande inom inbyggda system genom att förvärva en
verksamhet med 15 konsulter inom elektronikkonstruktion och programvaruutveckling. Säljare är
Flextronics International Sweden AB som nu renodlar sin verksamhet. Konsultverksamheten som
säljs har sin bas i Linköping.
Verksamheten kompletterar Prevas satsning på produktutveckling för små och medelstora tillväxtföretag både
genom tillgång till nytt teknikkunnande och nya kundrelationer. Den innebär också en utökad förmåga att
genomföra helhetsåtaganden, en ökad leveranskapacitet och en ytterligare förstärkning av tjänster med
koppling till Prevas partnerskap med Microsoft kring inbyggda system i framtidens produkter.
Efterfrågan på konsulttjänster för utveckling av produkter där det finns små datorer inbyggda, i allt från
kameror, mobiltelefoner till industrirobotar, försvarssystem och medicinska utrustningar ökar generellt. Det
finns ett uppdämt behov efter många års återhållsamhet inom produktutveckling. För Prevas del har inte minst
utnämningen till Microsoftpartner inom inbyggda system bidragit till en ökad efterfrågan. Uppdragen kommer
företrädesvis från medelstora företag där IT (programvara och elektronik) är avgörande för företagets
produktutveckling och framgång. Det handlar bland annat om fordonselektronik, positioneringssystem,
kommunicerande system eller säkerhetskritiska system. Företag som efterfrågar den här typen av tjänster
växer kraftigt i Mälardalstrakten och områdena runt universitetsstäderna. Prevas finns sedan tidigare
representerat i Linköping, med fokus på mjukvara i kundens produkter. Den nya konsultenheten, med sitt
ursprung i BlueLabs, tillför nu en gedigen kompetens och långa kundrelationer inom även
elektronikkonstruktion. Därmed skapas en stark enhet med möjlighet att ta ett helhetsansvar för leverans av
kundens slutliga produkt.
”Det är glädjande att vi i hård konkurrens lyckats genomföra detta förvärv”, säger Anders Englund, VD på
Prevas. ”Vi ökar vår förmåga att ta helhetsåtaganden, vår leveranskapacitet och får nya kundrelationer. Jag
ser en fortsatt ökande efterfrågan inom produktutveckling och den sammanslagna Linköpingsenheten får ett
komplett produktutvecklingserbjudande som stärker oss i regionen”, berättar Anders Englund.
I och med försäljningen renodlar Flextronics International Sweden AB sin verksamhet för att möta större
globala kunders behov. I Linköping finns även Flextronics Industrialisation Group som huvudsakligen arbetar
med industrialisering och test av mobiltelefoner. Denna del berörs ej av försäljningen.
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Om Prevas
Prevas, experter på programvara till fast pris, är ett projektorienterat och högteknologiskt IT-företag som erbjuder
produktutveckling, industrisystem och spårbarhetslösningar till sina kunder.
Kännetecknande för Prevas lösningar är leveranssäkerhet och kvalitet till fast pris.
Prevas är noterat på Stockholmsbörsen.
Se även www.prevas.se.

