
 

 1 

PRESSMEDDELANDE 
Malmö, Sverige 
2019-11-04 
 

BIMobject förändrar i ledningsgruppen, utser 
Christophe Carvenius till SVP Head of Growth 
 
BIMobject återtar fokus på tillväxt och att bygga aktieägarvärden. Innehåll är nyckeln 
till att skapa aktieägarvärden och visionen är att få en majoritet av världens tillverkare 
att finnas på BIMobject Cloud. 

För att öka fokus på tillväxt i organisationen genomför vd Carl Silbersky följande förändringar 
i företagsledningen: 
 

• Christophe Carvenius utses till SVP Head of Growth. Christophe startade på BIMobject 
i april 2019 och tillför värdefull erfarenhet från spelbolaget Kings otroliga tillväxtresa till 
att bli globalt marknadsledande. Christophe ska i sin nya roll fokusera på att driva 
tillväxt av antal användare och mer innehåll/objekt på BIMobject Cloud. 
 

• Mario Ortega avgår som SVP AECO och återtar istället sin tidigare roll som VD och 
försäljningschef för BIMobjects dotterbolag i Spanien, Portugal och Latinamerika. 
Genom sin stora erfarenhet från dessa viktiga marknader har Mario möjlighet att 
maximera försäljningen och sitt bidrag till BIMobjects långsiktiga tillväxt. 

 
BIMobjects styrelse och ledning är helt fokuserade på att öka tillväxttakten vilket ställer krav 
på en smidig och anpassningsbar organisation redo att ställa om i takt med att bolaget 
förändras. Dagens ledningsförändring visar på en omställning som kommer stärka vårt fokus 
på försäljning. 
 
”Jag är mycket glad över att Christophe Carvenius axlar rollen som SVP Head of Growth. Han 
bidrar både med omfattande erfarenheter från spelindustrin och värdefull erfarenhet från Kings 
otroliga tillväxtresa och globala framgång. Jag även väldigt nöjd med att Mario Ortega tar 
tillbaka sin tidigare roll som VD och försäljningschef för våra dotterbolag i Spanien, Portugal 
och Latinamerika. Mario har gjort ett mycket bra jobb som SVP AECO, men i detta skede har 
vi enats om att han, som tidigare arkitekt och etablerad BIM-pionjär på dessa viktiga 
marknader, maximerar värdet för bolaget genom att i denna stund helt fokusera på att öka 
försäljningen där. ”, säger Carl Silbersky, VD för BIMobject. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Carl Silbersky – VD 
Tel. +46 40 - 685 29 00  
E-mail: ir@bimobject.com 
 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 
november 2019 kl. 08:30 CET. 
 
Om BIMobject-koncernen  
BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. 
BIMobject erbjuder molnbaserade plattformar med över 1500 tillverkare som tillgängliggör digital 
produktinformation. Runt de molnbaserade plattformarna, som idag har över 1,5 miljon användare, 
erbjuder BIMobject ett antal lösningar riktade mot tillverkare, fastighetsägare, arkitekter och designers, 
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byggföretag samt handeln. BIMobject grundades 2011, verkar i 20 länder och har över 230 anställda. 
Nettoomsättningen uppgick per den 30 juni 2019 till 134 MSEK, rullande 12 månader. 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 
 
  


