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Prevas nominerade till årets exportföretag i 
Västerås näringslivsgala - Guldstänk  
  

 
 
  

 

I  slutet av förra veckan presenterades alla nominerade till årets Guldstänk. Prevas 
är nominerade inom kategorin årets exportföretag och vinnaren utses på 
galafesten den 14 mars 2019.     

Juryns motivering till Prevas nominering 
Företaget startades i Västerås 1985 och har sedan dess byggt upp en stark och framgångsrik verksamhet i 
Sverige och Norden med leveranser över hela världen. Tillsammans med sina kunder tar de tillvara på 
teknikens och digitaliseringens möjligheter och omsätter kunders behov och idéer till ökad hållbarhet och 
konkurrenskraft. Prevas AB:s unika lösningar och kompetenser har fått stor internationell uppmärksamhet. 
 

- Det här kom som en rolig överraskning och jag är stolt och glad över att få möjligheten att representera 
Prevas, säger Helena Lundin kommunikations- och informationschef på Prevas. Vi är en utvecklingspartner 
till företag inom utvalda branscher och våra uppdrag präglas av stor innovationshöjd, kreativitet och 
moderna arbetssätt. Idag levererar vi lösningar som många för en tid sedan inte trodde var möjliga.      
 

Om Guldstänk 
Guldstänk är Västerås Näringslivsgala med syfte att hylla och uppmärksamma det företagsamma Västerås. 
Bakom initiativet ligger en vilja att inspirera och motivera såväl enskilda företag och större organisationer 
att fortsätta bidra till Västerås utveckling och tillväxt genom att lyfta dessa och ingjuta stolthet och 
engagemang. Vinnarna presenteras på galakvällen den 14 mars.  
 

Rösta fram Prevas 
I folkets röst får alla som vill rösta vara med och påverka. För att rösta på Prevas till årets exportföretag, 
skicka ett SMS med texten ”guldstänk 13” till 71120. (Kostnadsfritt, ett sms per telefonnummer.)  
Röstningen pågår till och med 24 februari. 
 
 

 

För mer information och uppföljning    
 

Helena Lundin, Communication & Information manager, Prevas AB 
E-mail: Helena.lundin@prevas.se, Mobil: +46 70 608 75 55 
 

Arne Larsson, Region Manager North, Prevas AB, E-mail: arne.larsson@prevas.se, Tel.: +46 70 352 61 45 
 
Om Prevas  
Prevas är partner till företag inom många branscher. Vår passion är att lösa teknikutmaningar för att utveckla smarta produkter, 
smarta industrier och smarta tjänster. Med spetskompetens inom produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation 
bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och 
utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. 
Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med ca 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 
1998. För mer info om Prevas, besök www.prevas.se. 


