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BIMobject utser Åsa Gylling Hallén till Vice 
President Development  
BIMobject har idag utsett Åsa Gylling Hallén till Vice President Development. Åsa 
kommer ingå i ledningsgruppen. 

Åsa Gylling Hallén har 15 års erfarenhet från seniora roller inom projektledning, 
mjukvaruimplementering och produktutveckling på bolag som Create i Lund, Hitta Hem och 
Qlik. Som Director of Software Delivery på Qlik spelade Åsa en viktig roll i att möjliggöra den 
snabbt växande plattformen genom att skapa processer och leda en grupp bestående av över 
500 utvecklare. Åsa har sedan september 2018 arbetat på BIMobject som Director, Web and 
App Development. Hennes erfarenheter kommer att öka fokus i ledningsgruppen på effektiv 
utveckling av plattformen och lösningar.  

”Jag är väldigt glad över den här möjligheten samt att BIMobject ökar sin uppmärksamhet och 
fokus på mjukvaruutveckling och leverans. Idag är vi 50 personer i utvecklingsteamet som 
arbetar med vår fantastiska plattform. Vi har en stor potential framöver och jag ser verkligen 
fram emot att leda utvecklingsprocessen och ytterligare förenkla digitaliseringsprocesser inom 
byggbranschen” säger Åsa Gylling Hallén, VP Development 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 18 
november 2019 kl. 17:00 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 
 
  


