Vi utvecklar intelligens i produkter och industrisystem.
Pressinformation 2007-02-13

Prevas tecknar LOI om förvärv av
specialistkompetens inom elektronikutveckling
Prevas har tecknat ett Letter-of-Intent (LoI) om förvärv av bolaget Realfast Hardware Consulting AB. Bolaget
har specialistkompetens inom elektronikutveckling vilket ytterligare befäster Prevas position som ledande i
Norden inom inbyggda system.
Inbyggda system utgör en viktig komponent i nästan alla avancerade produkter runt om oss, t.ex.
mobiltelefoner, hemelektronik, bilar och flygplan. Realfast levererar elektronikutveckling till högteknologiska
företag som ABB, Bombardier, Ericsson m.fl. Utöver specialistkompetens och utvecklingsuppdrag erbjuder
Realfast standardiserade byggblock för elektronikkonstruktion som levererats till bl.a. företag i Tyskland,
Italien, USA och Canada.
Realfast är ett konsultbolag inom elektronikutveckling och är även en av de ledande specialistföretagen i
Norden inom programmerbara elektronikkretsar och färdiga byggblock för elektronikkonstruktion. Bolaget har
fyra anställda i Västerås och stärker Prevas pågående expansion inom elektronikområdet och inbyggda
system.
- Ett förvärv av Realfast är en betydelsefull komponent för att stärka vårt erbjudande och för att utöka andelen
paketering inom inbyggda system, säger Anders Englund VD på Prevas. Realfast är erkända specialister
inom flera viktiga teknikområden som är avgörande vid utveckling av inbyggda system.
- Realfast har sedan starten, år 1999, medverkat i teknikledande utvecklingsprojekt till ett flertal framgångsrika
svenska elektronikföretag. Genom dessa uppdrag och satsning på forskning har specialistkompetens byggts
upp och vi är nu redo för nästa steg. Inom Prevas kommer vi att kunna vidareutveckla och tillämpa vår
spetskompetens genom att erbjuda kunder kompletta systemlösningar inom inbyggda system, säger Stefan
Sjöholm, ägare och VD för Realfast Hardware Consulting AB.
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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 450 medarbetare i Sverige och Danmark.
Se även www.prevas.se.
Om Realfast Hardware Consulting
Erbjuder teknikledande elektronikkonsulter och åtar sig arbeten inom områdena kretskortskonstruktion/VHDL/Verilog/
FPGA/PLD/ASIC-design samt test/verifiering. Tillhandahåller också vältestade IP-komponenter, t.ex. UDP och SDRAMcontoller.
Se även www.realfast.se

