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BIMobjects dotterbolag Carbonzero vinner order 
på 2,5 MSEK för miljödeklarationer (EPD)
BIMobject meddelar idag att bolagets dotterbolag Carbonzero AB vunnit en order på 2,5 MSEK på 
miljödeklarationer (EPD - Environmental Product Declarations) från en ledande nordisk leverantör 
av byggvaruprodukter. Ordern avser utveckling av miljödeklarationer på konsultbasis, och 
förväntas levereras under 2022 och 2023. 

Carbonzero är verksamt inom marknaden för mjukvara och tjänster för hållbart byggande genom 
hållbarhetsplattformen Prodikt ( ) och konsultbolaget Eando ( ).www.prodikt.com www.eando.se

”Marknaden för miljödeklarationer växer snabbt, både drivet av lagstiftning som den nya lagen om 
klimatdeklarationer och ökade krav på transparens och hållbarhet från fastighetsägare. Vi ser fram 

kommenterar emot att fortsätta bistå marknaden med våra tjänster och utveckla vårt erbjudande”, 
Rasmus Ekberg, VD på Carbonzero AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Lindh – interim 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 2021 uppgick till 120 MSEK.
 
BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM.
Certified Advisor: FNCA Sweden AB, 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 2022-09-30 14:03 CEST.
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