
Svenska Allen Coding AB grundades 1986 och har 
sedan dess utvecklats till ett av Sveriges ledande före-
tag inom industriellmärkning. 

Skanem är Skandinaviens största etikettleverantör med fyra 
anläggningar i Norge, Sverige och Danmark och med 
systerföretag i Tyskland, Storbritannien, Polen, Thailand, 
Indien och Kenya.

Skanems avdelning ”Skanem System” tillverkar etikette-
ringsutrustning och system för Print & Apply och avdel-
ningens verksamhet passar mycket väl in i Svenska Allens 
program för industriell märkning. Affärslogiken är uppen-
bar och Svenska Allen Coding AB ś Moderbolag, All-Print 
i Skarpnäck AB, har i en överenskommelse med Skanem 
Skurup AB förvärvat ”Skanem System” i Linköping. 

Ett samarbetsavtal är upprättat och de båda bolagen 
kommer att komplettera varandra inom sina respektive 
kärnområden. Skanem kommer fortsätta att fokusera på 
kundanpassade lösningar för etiketter och Svenska Allen 
blir genom förvärvet ännu starkare inom kärnområdet  
”industriella märksystem”. 

Vi ser stora samordningsfördelar och kan nu erbjuda våra 
kunder tillgång till en ännu starkare service- supportorgani-
sation med etableringar i Stockholm, Linköping, Göteborg 
och Malmö.

Den nya organisationen kommer att arbeta under namnet 
All-Print i Linköping AB. Företaget kommer jobba nära  
Skanems etikettverksamhet för att ge befintliga och nya 
kunder bästa möjliga lösningar för både etikett och system.

All-Print ś marknadserbjudande omfattar:
• Etikettprintrar och streckkodssystem
• Etikettdispensrar
• Print and Apply
• Laserskrivare
• Bläckstråleskrivare
• Termotransferband
• Speciallösningar 
• Programvara
• Totaldriftsavtal - helhetslösningar

All-Print tar över dagens personal, existerande kundavtal, 
serviceuppdrag och framtida leveranser från tidigare  
Skanem System.

Skanem kommer att fortsätta vara ansvarig för de kunder 
som huvudsakligen är etikettkunder och leverera både 
etiketter och termotransferband i samband med etikettleve-
ranserna. 

Vi hoppas och tror att du och din verksamhet uppskattar 
denna utveckling och att vi kan fortsätta hitta utvecklings-
möjligheter i framtiden. Vi kommer att fortsätta på inslagen 
väg med målet att leverera ännu bättre kundnöjdhet.

Läs mer om det nya bolaget på:
www.all-print.se eller om vad Skanem kan erbjuda inom 
etiketter på www.skanem.com
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