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BIMobject utser Martin Lindh till ny CFO

BIMobject AB (publ) meddelade idag att Martin Lindh utses till Chief Financial Officer (CFO) 
med tillträde den 17 maj 2021. Martin Lindh ersätter nuvarande CFO, Alexander Dahlquist, som 
kommer att lämna företaget.

Martin Lindh kommer närmast från rollen som Associate Director på Polaris Private Equity, där han 
arbetat 5 år med företagsförvärv och strategisk utveckling av Polaris portföljbolag. Innan Polaris 
har Martin bl.a. arbetat i 5 år som managementkonsult på McKinsey & Company, ett av världens 
främsta strategikonsultbolag, och som Investment Manager på SEB Asset Management.

I rollen som CFO kommer Martin Lindh att bidra till det fortsatta arbetet med att växa bolaget till en 
ledande global marknadsplats, samt utveckla bolagets erbjudande och organisation.

“Jag är väldigt glad för att få välkomna Martin till BIMobject. Martin har omfattande erfarenhet av 
internationell finans och företagsförvärv. Hans kunskap inom affärs- och organisationsutveckling 
kommer också att bli en stor tillgång i vår fortsatta tillväxt.” 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

Om BIMobject

Vi kan inte fortsätta bygga som vi gör idag. BIMobjects mål är att digitalisera byggindustrin för att 
skapa en hållbarare framtid. Vi är en global marknadsplats för byggindustrin som förser arkitekter 
och ingenjörer med den information och inspiration som de behöver för att designa byggnader 
snabbare, smartare och grönare.

Med över 2 000 byggproduktvarumärken* och 100 av världens 100 största arkitektfirmor 
bland våra användare möjliggör vi digital design av byggnader världen över. Nettoomsättningen 
under 2020 uppgick till 137 MSEK.
 
BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM.
Certified Advisor: FNCA Sweden AB, , +46-8-528 00 399.info@fnca.se

* Definierat som antalet unika varumärken (inklusive dotterbolag med separata produktsortiment) 
med produkter tillgängliga för nedladdning på bimobject.com.
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Denna information är sådan information som BIMobject är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2021-05-03 08:30 CEST.
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