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Malmö, Sverige 
2019-04-01 
 

Inbjudan till presentation av BIMobjects förvärv av Polantis 
samt utnämningen av Kim Mortensen till ny VD 

 
BIMobject har publicerat tre större nyheter de senaste dagarna varav den senaste – ett 
strategiskt förvärv av Polantis, en av Europas största leverantörer av BIM-lösningar – 
publicerades vid sjutiden på fredagskvällen den 29 mars. 

 
Presentationen med efterföljande frågestund kommer att hållas den 1 april klockan 13:00 och 
kommer att i korthet redogöra för den senaste veckans nyheter och hur de tillsammans lägger 
en god grund för BIMobjects fortsatta tillväxt.  
 
Följande nyheter kommer att beröras: 

• BIMobject förvärvar Polantis, en av Europas största leverantörer av BIM-lösningar.  

• Kim Mortensen utsedd till ny vd, tillträder senast den 1 september 2019. 

• Johan Svanström, fortsätter i rollen som tf vd till dess att Kim Mortensen tillträtt.  

• Johan föreslås att väljas in i styrelsen och ta posten som vice ordförande. 

• Stefan Larsson, grundare och förre vd har utsetts till Chief Strategy Officer. 

 
Presentatörer är ordförande Anders Wilhjelm, tf VD Johan Svanström och SVP Corporate 
Development and M&A Carl Silbersky. Presentationen kommer att hållas på engelska och kan 
följas via online eller telefon. Frågor kan ställas via konferenstelefonen, eller skriftligen via 
online audiocast. 
 
För att delta på presentationen, var vänlig använd någon av följande metoder: 
 
Online: https://tv.streamfabriken.com/2019-04-01-bimobject-press-conference 
Telefonkonferens på nummer nedan:  
 
SE: +46 850 558 355 
UK: +44 333 300 9030 
US: +1 833 526 8383 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Stefan Hansson – CFO 
Tel: +46 40 - 685 29 00 
E-mail: stefan.hansson@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 cirka 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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