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Johannes Reischböck avgår som COO för att 
accelerera försäljningen i Tyskland   
 
BIMobject förändrar ledningsgruppen då Johannes Reischböck avgår som COO för att 
uteslutande fokusera på att accelerera försäljningen på de tysktalande marknaderna. 
Johannes fortsätter därmed i rollen som Managing Director för BIMobjects tyska 
dotterbolag och Senior Vice President på BIMobject AB.  

BIMobject fortsätter att styra organisationen mot ökad tillväxt. Som ett led i detta har VD Carl 
Silbersky och COO Johannes Reischböck kommit överens om att Johannes med omedelbar 
verkan ska ta sig an de utmaningar som vi möter på de tysktalande marknaderna. Johannes 
har över 30 års erfarenhet av den tyska byggbranschen och han har de senaste 20 åren 
arbetat inom försäljning av CAD och BIM. Johannes fortsätter som styrelseledamot i BIMobject 
Japan.   
 
”Vi är helt fokuserade på att maximera tillväxten under 2020. Detta innebär att vi måste vara 
agila och anpassa verksamheten efter de utmaningar vi möter. Den här förändringen stärker 
vårt säljfokus på de viktiga tysktalande marknaderna, och jag är väldigt glad över att Johannes 
har accepterat denna förändring. Johannes har gjort ett mycket bra jobb i rollen som COO, 
men vi har kommit fram till att han maximerar värdet för bolaget om vi använder hans 
omfattande erfarenheter inom försäljning och starka nätverk i Tyskland ”, säger Carl Silbersky, 
VD på 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 15 
november 2019 kl. 15:45 CET. 
 
Om BIMobject-koncernen  
BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. 
BIMobject erbjuder molnbaserade plattformar med över 1 600 tillverkare som tillgängliggör digital 
produktinformation. Runt de molnbaserade plattformarna, som idag har över 1,6 miljon användare, 
erbjuder BIMobject ett antal lösningar riktade mot tillverkare, fastighetsägare, arkitekter och designers, 
byggföretag samt handeln. BIMobject grundades 2011, verkar i 20 länder och har över 230 anställda. 
Per den 30 september uppgick nettoomsättningen till 142 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 
 
  


