
              
 
 
 
Stockholm, 12 februari 2016. 

 
 

Ineko och Brand Factory går samman för att bilda Nordens ledande 
företagsgrupp inom visuell kommunikation  
 
Ineko och Brand Factory går samman med Accent Equity 2012 (Accent) som huvudägare och nuvarande 
ledning som delägare. Ineko och Brand Factory är båda ledande aktörer inom området visuell kommuni-
kation med en sammanlagd omsättning på 1,3 miljarder kronor i Sverige, Danmark, Finland, Norge och 
Estland.  

 
Ineko och Brand Factory är båda aktiva inom området visuell kommunikation med kompletterande styr-
kor. Brand Factory agerar i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Estland medan Ineko är fokuserat på 
den svenska marknaden. Bolagen har idag kompletterande kunderbjudanden och kommer efter samman-
slagningen därmed att kunna erbjuda kunderna en ännu bättre produkt. Den kombinerade gruppen kom-
mer att ha en betydligt starkare position på marknaden och sammanslagningen kommer att ge samord-
ningsfördelar inom flera områden. Båda företagen har sina huvudkontor i Stockholm.   
 
Ineko är en rikstäckande fullserviceleverantör som erbjuder tjänster inom kreation och grafisk produktion. 
Under ett och samma tak finns tryckeri samt reklam- och produktionsbyrå. Ineko erbjuder allt från idé 
och trycksaksproduktion till publicering i olika mediekanaler, distribution och lager (Ontime), systemlös-
ningar och butikskommunikation. Ineko har produktionsenheter i Stockholm, Göteborg och Falun och en 
lång kundlista med välrenommerade företag och organisationer inom bl.a. detaljhandel, reklam, bank, 
konsumentvaror och offentlig verksamhet. 
 
Brand Factory är Nordens ledande leverantör av tjänster och produkter inom varumärkesprofilering och 
visuell kommunikation. Bolaget har ett brett nätverk av försäljnings- och marknadskontor utöver Norden, 
samt moderna produktionsanläggningar med hög kapacitet belägna i Sverige (Farsta, Linköping), Dan-
mark (Måløv), Finland (Esbo, Hyvinkää) och Estland (Tallinn). Bland kunderna finns ett stort antal av 
Nordens ledande varumärkesägare och butikskedjor. 
 
– Jag ser fram emot sammanslagningen med Ineko, säger Peter Follin, nuvarande VD för Brand Factory 
och blivande koncernchef för den nya gruppen. Samgåendet är ett naturligt steg då bolagen utvärderat en 
gemensam framtid under en längre period. Inekos och Brand Factorys kombinerade erbjudande av krea-
tiva tjänster, IT-lösningar, produktionskapacitet, montagenätverk och djupa kunskap inom flera kundsek-
torer kommer att bli unikt på den nordiska marknaden. 
  
– Utvecklingen av vårt erbjudande inom storformatsproduktion och mot detaljhandelskedjor har varit 
centrala delar av Inekos strategi under de senaste åren, säger Joakim Bergman, VD för Ineko och blivande 
vice-koncernchef för den nya gruppen. Tillsammans med Brand Factory tar vi nu stora kliv framåt i denna 
utveckling, samtidigt som vi adderar ett brett utbud av kompletterande tjänster och produkter som vi kan 
erbjuda våra kunder. 
 
Transaktionen är villkorad av godkännande från konkurrensmyndigheterna. 
 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Peter Follin, VD Brand Factory, +46 70 492 64 09, peter.follin@brandfactory.se  
Joakim Bergman, VD Ineko, +46 70 519 64 59, joakim.bergman@ineko.se  
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