
   

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen 
 

Såsom redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen får styrelsen i Prevas Aktiebolag,  
org.nr 556252-1384 (”Bolaget”), anföra följande.  
 
Efter lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 har följande händelser av väsentlig 
betydelse för Bolagets ställning inträffat: 

1. Styrelse drog tillbaka utdelningsförslaget inför årsstämman 2020. Mot bakgrund av 
utvecklingen av Covid-19-utbrottet rådde ett osäkert och svårbedömt marknadsläge. 
Styrelsen i Prevas AB beslöt därför att dra tillbaka det tidigare kommunicerade 
utdelningsförslaget som en försiktighetsåtgärd. 

2. Prevas AB:s bolagsstämma beslöt att ändra styrelsesammansättningen och bolaget fick nya 
styrelsemedlemmar i form av Ebba Fåhraeus, VD för SmiLe Incubator Lund, samt Sven Ivar 
Mørch, senast vice CEO i Acando. 

3. Utbrottet av Covid-19 har påverkat Prevas under hela 2020. Intäktssidan har påverkats av 
minskad omsättning och resultatet har påverkats av stöttande åtgärder i form av offentliga 
medel, dock betydligt mer begränsat under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet. 
Korttidsarbete har bidragit positivt till att behålla leveranskapacitet i beredskap för framtiden. 
Osäkerhet i Coronans spår förväntas fortsätta under 2020 och även 2021.  

4. Lansering av ny tjänst och support, Prevas Friend. Prevas lanserade en ny tjänst, 
direktrådgivning inom medicinteknik, en tjänst där vi fokuserar på regulatoriska frågor. 
Supporten ges av personer med bred erfarenhet från den medicintekniska industrin. 

5. Under september förändrades antalet aktier och röster i Prevas då 132 000 A-aktier i Prevas 
AB omvandlades till 132 000 B-aktier. Som en följd av omvandlingen av A-aktier till B-aktier 
minskade antalet röster i Prevas AB från 16 596 761 röster till 15 408 761 röster. 

6. Prevas växer. Den 21 oktober ingick Prevas AB avtal om förvärv av samtliga aktier i 
konsultbolagsgruppen Evotech och resterande minoritetsaktier i de verksamhetsdrivande 
dotterbolagen Tritech Technology och Deva Mecaneyes. Affären är villkorad av beslut på 
extra bolagsstämma i Prevas. Med förvärvet erhålls en kraftigt stärkt position inom produkt- 
och produktionsutveckling. Förvärvade aktier värderas till sammanlagt cirka 270 miljoner 
kronor och betalning ska erläggas genom en kombination av aktier i Prevas emitterade 
genom en apportemission och kontanter. 

 
Västerås den 2 november 2020  
 
 

Christer Parkegren Joakim Alkman 
 

Mikael Brunnegård Ebba Fåhraeus 
 

Ulrika Grönberg Jonathan Haraldsson 
 

Sven Ivar Mørch Pia Sandvik 


