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PRESSMEDDELANDE 
Malmö, Sverige 
2019-03-29 
  

BIMobject förvärvar konkurrenten Polantis och 
stärker sin marknadsledande position 

 
BIMobject har ingått avtal om att förvärva Polantis, en av Europas största leverantörer 
av BIM-lösningar. Tillträde sker omgående och förvärvet förväntas ha en liten positiv 
påverkan på nettoomsättningen. 
  
Förvärvet av Polantis är ett viktigt strategiskt steg då det ytterligare stärker BIMobjects 
marknadsledande position i världen. Polantis är ett välkänt och starkt varumärke i framförallt 
Frankrike, men har även en betydande global närvaro. Polantis har på sin plattform över 420 
000 användare, 14 700 BIM-objekt och 150 tillverkare. Polantis förväntar att 2019 års 
försäljning ska uppgå till omkring 700 000 Euro. Tillsammans kommer bolagen att ha 1,5 
miljoner registrerade användare, 74 000 BIM-objekt och 1 550 tillverkare/varumärken. 
  
“Vi är verkligen glada över att tillkännage förvärvet av Polantis, ett bolag med en mycket stark 
marknadsposition på den viktiga franska marknaden såväl som hos internationella 
användargrupper. Polantis lever upp till de krav vi ställer på en förvärvsdriven tillväxt – de är 
marknadsledande på en geografiskt attraktiv marknad, vilket ökar vår marknadsandel samt 
tillför oss skalfördelar. Det här förvärvet är ett väldigt viktigt steg för koncernens framtid och vi 
ser fram emot att välkomna teamet till BIMobject-familjen.”, säger Johan Svanström, 
tillförordnad VD på BIMobject. 
  
”Vi är väldigt glada över att bli en del i BIMobject. Deras tydliga fokus på att bli nummer ett på 
den globala marknaden och tillhandahålla användare bästa möjliga BIM-innehåll stämmer väl 
överens med våra mål. BIMobjects teknikhöjd, internationella närvaro och räckvidd samt övriga 
resurser kommer att gynna våra medarbetare, befintliga kunder och användare.”, säger Itaï 
Cellier, grundare och vd för Polantis. 
  
BIMobject och Polantis kommer att drivas vidare under sina respektive varumärken på den 
franska marknaden. Förvärvet förväntas ge betydande operationella synergier, 
stordriftsfördelar inom teknikutveckling och bättre lösningar och erbjudande för såväl tillverkare 
som användare. 
 
Förvärvet kommer att ha en marginell positiv effekt på nettoomsättningen för 2019. På längre 
sikt förväntas förvärvet tillföra betydande försäljnings- och kostnadssynergier. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Carl Silbersky – SVP Corporate Development och M&A 
Johan Svanström – Tillförordnad verkställande direktör 
Tel. +46 40 - 685 29 00  
E-mail: press@bimobject.com 
 
Denna information är sådan information som BIMobject AB är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2019 kl. 19:00 CET. 
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Om Polantis 
Polantis SAS är ett franskt IT-bolag grundat av arkitekter 2008 med mål att skapa 3D- och BIM-innehåll 
för byggindustrin och samtidigt förbättra användargränssnitt för arkitekter och andra förskrivare som 
använder BIM-teknologin. Polantis har nära 150 AEC-tillverkare (architecture, engineering and 
construction) som kunder samt omkring 420 000 registrerade användare som exempelvis arkitekter och 
andra förskrivare. Polantis erbjudertillverkarna enkla, effektiva och heltäckande verktyg för att 
kommunicera med användare och därigenom bygga kundlojalitet. Bolagets huvudkontor finns i Paris, 
Frankrike. 
 
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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