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All Binary och Malvacom bildar koncern
Teknikbolaget All Binary och IT-konsultbolaget Malvacom bildar en ny koncern,
med målsättning att skapa ett starkare erbjudande för sina kunder och
medarbetare. De två Karlskronabaserade bolagen kommer fortsätta sin
verksamhet under sina respektive varumärken med de medarbetare som idag
jobbar i respektive bolag. Tanken med att bolagen går in under en gemensam
koncern är att tillsammans bli en mer attraktiv affärspartner för kunder och
samtidigt skapa större utvecklingsmöjligheter för medarbetare som får tillgång till
fler typer av roller och arbetsuppgifter i gemensamma uppdrag framåt.
Koncernen bildas genom att All Binary förvärvar alla aktier i Malvacom för att bilda en
koncern med målsättningen att båda bolagen ska förstärka varandra, både internt och
med fler och större affärer. I samband med detta går nuvarande VD för Malvacom
Johan Nohave och Eric Anderbjörk VD för All Binary in som delägare i koncernen All
Binary tillsammans med Tomas Sareklint, som idag äger All Binary.
-

Affärsmässigt ser vi klara synergieffekter där vi redan nu har flera gemensamma
kunder. Det finns också en stor möjlighet för respektive bolag att på ett naturligt
sätt kunna bearbeta och göra affärer med de kunder som ännu inte är
gemensamma. När vi idag träffar potentiella affärspartners finns det ett behov av
både de produkter som All Binary erbjuder samt de konsulttjänster som erbjuds
av Malvacom. Genom att ha möjlighet att tillhandahålla båda bolagens produkter
och tjänster är vi övertygade om att vi kan ta både fler och större affärer.
Tillsammans blir vi en ännu mer attraktiv leverantör till ännu större bolag, både
nationellt och internationellt säger Eric Anderbjörk, VD för All Binary.

All Binary är ett kreativt ingenjörsbolag som drivs av att förenkla interaktionen mellan
människor och komplexa hård- och mjukvarusystem. Framförallt inom trafik-, energioch fastighetsbranschen där de utvecklar och säljer produkter som hjälper till att
förenkla vardagen för kunder och användare. All Binary bildades 2011 och har idag 11
anställda.
Malvacom är ett IT-konsultbolag som utvecklat digitala lösningar för kunder på den
nordiska marknaden sedan 2009. Bolaget har idag 17 anställda och blev 2020 utsedda

som ett av Sveriges DI-gasellföretag. Idag hjälper de kunder inom olika branscher att
omvandla affärsideér och innovationer till fungerande och effektiva IT-lösningar.
-

Vi ser redan nu stora affärsmöjligheter för att utöka vår kundbas och rekrytera fler
anställda. För våra nuvarande medarbetare ser vi inga förändringar rent
organisatoriskt, utan man fortsätter jobba med det man har gjort hittills i
respektive bolag. När det gäller administration och affärsutveckling kommer vi
relativt omgående att börja samarbeta mer operativt, säger Johan Nohave som
är VD för Malvacom.

Gemensamt för de båda bolagen är att det finns en öppenhet, transparens och
nyfikenhet för nya trender och tekniker. Detta möjliggör anpassningar av produkter och
spännande utvecklingsprojekt som knyter an till nya teknologier och standarder, vilket i
slutändan gagnar både kunder och medarbetare.
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