
BIMobject publicerar årsredovisning för 2019
BIMobjects årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida:
https://investors.bimobject.com/investerare/finansiella-rapporter

BIMobjects avgående styrelseordförande Anders Wilhjelm kommenterar årsredovisningen:

"Bästa aktieägare,

Då jag har avböjt omval till styrelsen i BIMobject, på grund av andra åtaganden, vill jag tacka för ert förtroende under de tre
år då jag haft förmånen att vara styrelsens ordförande. Ett särskilt tack till två av BIMobjects största aktieägare, Solar och EQT
Ventures, för deras stöd.

BIMobject har förändrats mycket under denna period. På bara tre år har vår försäljning ökat 4 gånger, antalet registrerade
använder 5,5 gånger, antalet nedladdade objekt nästan 6 gånger, och antalet tillverkare nästan fördubblats. Många nya
produkter och tjänster har lanserats, en handfull bolag har förvärvats, och bolaget har tagit in nära en halv miljard kronor i nytt
kapital. 

Dessa tre år har inte bara varit enkla för BIMobject, men jag kan med säkerhet säga att bolaget aldrig varit i en starkare
position än det är idag. BIMobject är en klar världsledare inom sitt område. Ledningsgruppen har aldrig varit starkare, och det
tydliga strategiska fokuset på att snabbt växa plattformen är uppenbart rätt. Min enda besvikelse är aktiekursens utveckling
sedan tidigt 2017. Jag är dock fortsatt övertygad om att BIMobject är ett fantastiskt bolag, med mycket dedikerade och
kompetenta medarbetare, och en avundsvärd position i en marknad med enorm potential. Jag kommer förbli en trogen
aktieägare, då jag ser bolaget som en fantastisk investering.

Anders Wilhjelm,
Styrelseordförande, BIMobject AB"

An English version of the Annual Report will also be made available on the Company's website at a later date.

 

Denna information är sådan information som BIMobject AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2020 kl. 15:00 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:
Alexander Dahlquist – CFO
Tel. +46 40 - 685 29 00
E-mail: ir@bimobject.com

Om BIMobject
BIMobject, grundat 2011, är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. Via www.bimobject.com och
www.polantis.com erbjuder bolaget en molnbaserad plattform som förser 1,9 miljoner registrerade användare från byggindustrin, såsom arkitekter och
byggingenjörer, med digital produktinformation (BIM-objekt) från över 1.800 varumärken för byggprodukter. Nettoomsättningen under 2019 uppgick till 134
MSEK.

BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM. 
Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca, +46-8-528 00 399.


