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Bäste kund!
Tack för ditt förtroende, vi är både stolta och hedrade över vårt samarbete. Nu vill vi
bli ännu bättre och som ett steg i vår strävan kommer ALcontrol i mars 2018 att
byta namn till SYNLAB.
Varför?
ALcontrol ingår sedan juli 2017 i en av Europas största laboratoriekoncerner – SYNLAB,
ett företag och varumärke som redan finns i 35 länder på 4 kontinenter. SYNLAB består av 20 000
medarbetare som utför 500 miljoner analyser varje år vilket ger oss en global styrka med lokalt
fokus! (se gärna bifogad korta presentation). Detta innebär en finansiell stabilitet som partner för
våra kunder, medarbetare och leverantörer. Lika viktigt är också den uttalade långsiktiga
satsningen att stärka och utveckla ALcontrol i Sverige och Norden. De första 40 åren tillsammans
med våra kunder har skapat en stabil stomme att bygga vidare på och nu under ett ännu starkare
varumärke SYNLAB.

Vad innebär det för dig som kund?
Kort sikt:
Du behöver i praktiken inte göra något särskilt – bara vänja dig vid att vi svarar, skriver och heter
SYNLAB istället! Där du är van att se ALcontrols gröna färg och logotyp (t ex på hemsidan,
rapporter, etiketter, väskor mm) kommer det att stå SYNLAB med blå och vita färger istället.
Du kommer ha kvar samma kundnummer, provplaneringar, logistiklösningar etc som tidigare.
Vi kommer ha samma organisationsnummer som tidigare. Innebär att formalia som kontrakt,
överenskommelser, ackrediteringsstatus mm inte påverkas.
@mis kommer även i fortsättningen heta @mis och nuvarande uppgifter
(inlogg, provplaneringar, larm etc) kommer vara oförändrade.
Längre sikt:
SYNLAB-koncernens storlek och samlade kompetens ger oss spännande
förutsättningar att bli ännu mer konkurrenskraftiga vad gäller vårt utbud av
högkvalitativa analyser och tjänster.
•
•
•

Långsiktig satsning på tillväxt, särskilt i Norden.
Stabil ägarstruktur gör oss till en trygg partner för långvarigt samarbete.
Synergier mellan länder för att lära av varandra, fokus på kostnadseffektivitet och professionalism.

Som ALcontrol tackar vi för ditt förtroende hittills och
fr o m mars som SYNLAB ser vi fram mot fortsatt gott samarbete.

/ VD Johan Bengtsson

