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Mats Lundberg utsedd till ny VD för Prevas AB
Mats Lundberg, affärsområdeschef Prevas Produktutveckling, har utsetts till ny VD för Prevas. Mats Lundberg
tillträder 1 december och efterträder Anders Englund som lämnar företaget efter 9 år, varav 5 år som VD.
Prevas affärsområde Produktutveckling har senaste två åren expanderat kraftigt och utvecklats till att bli
ledande i Norden inom inbyggda system. Nästa steg är att bli ledande i Norden inom produktutveckling med
lokal närvaro i Norden samt världen som marknad.
Prevas affärsområde Industrisystem genomgår med en ny ledning förstärkning av inre struktur och
kunderbjudande för att möta en stark marknad.
- Jag vill först tacka Anders Englund för det gedigna arbete han lagt ned för att genomföra senaste årens
expansion, innefattande bland annat mer än 10 lyckade företagsförvärv, säger Göran Lundin
styrelseordförande för Prevas AB. Nu tar Mats Lundberg vid och hans mångåriga lyckosamma erfarenhet från
arbetet med att öka kundfokus och att attrahera nya kunder, varav 3 år på Prevas, kommer här väl till pass.
Styrelsen har gett Mats Lundberg i uppdrag att konsolidera samt öka och säkerställa lönsamheten. Därefter
fortsätta tillväxten inom Prevas två affärsområden, Industrisystem och Produktutveckling.
- Jag ser fram emot att anpassa och vidareutveckla Prevas verksamhet utgående från de trender som jag och
styrelsen ser samt noggrant följer, säger Mats Lundberg.
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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 OMX Nordiska Börs Stockholm och har 550 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge.
Se även www.prevas.se.

