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BIMobjects vd Carl Silbersky köper 1 miljon aktier 
av BIMobjects grundare 
BIMobject meddelar idag att bolagets verkställande direktör Carl Silbersky har köpt 1 
miljon aktier av Procedural Labs AB, ett bolag som till 100 % ägs av grundaren Stefan 
Larsson. 
 
Carl Silbersky köper aktierna via sitt bolag Grey Herring AB. Hans totala innehav efter 
genomförd transaktion motsvarar strax under 1 % av bolagets totala antal aktier. Procedural 
Labs AB:s totala aktieinnehav uppgår efter transaktionen till 8 891 800 aktier motsvarande 7,4 
% av totalt antal aktier. Det överenskomna priset är baserat på genomsnittskursen för de 
senaste 30 dagarnas handel och uppgår till 8,5 SEK per aktie. 
 
EQT och styrelsen har skriftligen godkänt transaktionen och avstår i detta fall från det 24 
månaders lock-up-avtal som skrevs med Procedural Labs 2018-07-09 i samband med att EQT 
investerade 240 miljoner SEK i BIMobject AB. 
 
“Det är extremt viktigt att få med vår nya vd Carl Silbersky som aktieägare och med denna 
investering visar han med tydlighet att han tror på bolaget och dess framtid”, säger Stefan 
Larsson, grundare och tf VD på BIMobjects dotterbolag i Nordamerika.  
 
“Bolaget befinner sig i en fas med stark tillväxt, bra momentum och långsiktigt är BIMobject ett 
fantastiskt bolag att äga. Jag vill äga aktier i det bolaget jag leder” 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 
 
Denna information är sådan information som BIMobject AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Carl Silberskys försorg, för 
offentliggörande den 2 december 2019 kl. 21:00 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 
 
  


