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Prevas växer inom Management Consulting,  
förvärvar Rhemispheres  
 
Prevas har från den 1 september förvärvat managementföretaget Rhemispheres AB.  
Förvärvet stärker Prevas nyetablerade affärsområde Management Consulting.   
   
Rhemispheres bedriver rådgivande IT-konsultverksamhet mot företag och organisationer verksamma inom 
energisektorn. Exempel på kunder är EON, Fortum och TetraPak. Företaget har sin bas i Stockholm, 
Göteborg och Malmö samt består av 20 medarbetare.  
 
Ett förvärvsavtal har tecknats med förvärvsdatum den 1 september 2012. Den fasta köpeskillingen uppgår 
till 5 Mkr. Förvärvet betalas kontant. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling, som är relaterad till 
verksamhetens utveckling till och med den 31 augusti 2015, komma att utgå. Den totala köpeskillingen 
inklusive tilläggsköpeskilling kan dock maximalt uppgå till 20 Mkr. 
 
Det förvärvade företaget kommer att ingå som en del i Prevasgruppen och förväntas ge en rörelsemarginal 
på ca 16 procent och en omsättning på 9,5 Mkr under kvarvarande del av 2012 samt 25 Mkr i omsättning 
under en 12 månadsperiod. Enheten kommer att ingå i Prevas koncernredovisning fullt ut.  
 
- Inom Management Consulting har vi ett tjänsteutbud som är väldigt mångsidigt och kan bland annat 
innefatta workshops, strategiarbeten och förstudier till många olika branscher. Målet är dock alltid det 
samma – att skapa innovativ tillväxt för våra kunder. Rhemispheres är ett företag som mycket väl passar in 
i Prevas struktur och stärker vår närvaro hos energiföretag, säger Mats Lundberg CEO på Prevas.  
 
- Vi ser fram emot att bli en del av Prevas och tillsammans kan vi bidra till en stark utveckling, säger Tobias 
Kristoffersen VD för Rhemispheres.  
 
 
 
För mer information och uppföljning    
 
Per Melin, Business Area Manager Management Consulting Prevas  
E-Mail: per.melin@prevas.se, Mobil: 070-985 22 22 
 
Mats Lundberg, President and CEO Prevas  
E-mail: mats.lundberg@prevas.se, Tfn: 08-726 40 02, Mobil: 0733-37 75 40 

Tobias Kristoffersen, VD Rhemispheres AB                                           
E-mail: tobias.kristoffersen@rhemispheres.com, Mobil:070-431 43 07                       
 

Om Prevas  
Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar 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 sedan 1998, NASDAQ OMX nordiska börs Stockholm. För 
mer information, se www.prevas.se.  
 


