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BIMobjects grundare Stefan Larsson har utsetts till Chief Strategy 
Officer med inriktning på strategisk försäljning och partnerskap        

Stefan Larsson, grundare, styrelseledamot och en av BIMobjects största aktieägare, har idag 
axlat rollen som Chief Strategy Officer (CSO). Stefan Larsson avgick nyligen som VD med 
avsikt att hitta en annan roll närmare försäljning och innovation.  
 
Som CSO ska Stefan arbeta globalt med strategisk försäljning, utveckling av strategiska 
partnerskap och förvärv. Stefan ska samarbeta med respektive chef inom försäljning, 
produktutveckling eller förvärv. Stefan kommer att vara stationerad i Burbank, USA, och lägga 
stort fokus på den viktiga nordamerikanska marknaden. 
 
 "Jag är väldigt glad över den här rollen och jag ser verkligen fram emot att fullt ut kunna 
fokusera på strategisk försäljning och utveckling av partnerskap. Det här är det jag gör bäst 
och vad som motiverar mig mest. Vi har kommit långt sedan vi började 2011 och mitt fokus är 
att påskynda byggandet av ett globalt BIMobject-ekosystem för alla digitala bygg- och 
inredningsprodukter. Industrin visar ett stort intresse för vår teknologi och det finns många 
affärsmöjligheter längs hela värdekedjan. Vår ambition är att arbeta mycket nära de stora och 
ledande aktörerna.”, säger Stefan Larsson, CSO och grundare av BIMobject. 
  
"Det är fantastiskt att Stefan tar sig an denna viktiga roll när vi nu flyttar fram positionerna och 
ökar takten i BIMobjects expansion. Vår globalt ledande position för BIM-relaterat innehåll i 
molnet kommer fortsätta att stärkas när antalet användare ökar i plattformen. Genom analys 
av fortsatt växande datamängder kan vi skapa innovativa och relevanta produkter för både 
befintliga och nya partners. Stefan startade det här bolaget 2011 och efter över 20 år på den 
internationella arenan med start-ups som Lasercad, 3Dfestival och GDL-technology fortsätter 
han att tillföra kreativitet och erfarenhet till bolaget. Vi är på en mycket spännande resa som 
kommer att revolutionera fastighets- och byggindustrins sätt att samarbeta och driva mer och 
effektivare affärer tillsammans.”, säger Johan Svanström, tf VD för BIMobject. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Johan Svanström – tillförordnad verkställande direktör 
Tel. +46 40 - 685 29 00  
E-mail: press@bimobject.com 
 
Om BIMobject AB 
BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. 
BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform med över 1300 tillverkare som tillgängliggör digital 
produktinformation. Runt den molnbaserade plattformen, som idag har över 1 miljon användare, 
erbjuder BIMobject ett antal lösningar riktade mot fastighetsägare, byggföretag och handeln. BIMobject 
grundades 2011, verkar i 20 länder och har över 200 anställda. Omsättningen uppgick 2018 till 114 
MSEK. BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM. BIMobjects Certified Advisor: FNCA 
Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. www.bimobject.com 
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