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“CONSTRUCTION TECH-BOLAGET COMBIFY DIGITALISERAR BYGGBRANSCHEN -
BACKAS AV BONNIER VENTURES & BACKINGMINDS”
Byggsektorn är en av de största branscherna i världen. Konsumtionen av byggrelaterade varor och
tjänster uppgår varje år till $10 biljoner, vilket motsvarar 13% av globalt BNP. I motsats till andra
betydande branscher såsom finans, mat och transport som under flera år har präglats av digital
utveckling, nya affärsmodeller och innovativa lösningar, har byggbranschen stått stilla. Resultatet är
ett produktivitetstapp motsvarande $1.7 biljoner som, vid en återhämtning, skulle kunna stimulera
världsekonomin med upp till 2%. Susanne Najafi, medgrundare till investmentbolaget BackingMinds,
förklarar närmare vad de har identifierat som byggbranschens utmaningar;

Byggprojekt, stora som små, är ofta exponerade mot många olika stakeholders. Majoriteten av dessa
aktörer använder sig fortfarande av traditionella, utspridda informationsvägar, statiska dokument och
dyra databaser med nischade uppgifter vilket gör att kommunikation snabbt blir komplex och extremt
kostsam, i både tid och pengar. Resultatet är en reaktiv bransch med låg transparens där det är
nästintill omöjligt att få en uttömmande överblicksbild kring avslutade, pågående och kommande
projekt.

BackingMinds investerar nu i construction tech bolaget Combify tillsammans med Bonnier Ventures.
Combify grundades 2017 i Leksand av arkitekten och stadsplaneraren Alaa Alshawa samt
entreprenören Rim Alexandra Halfya. Bolagets lösning bygger på en smart plattform som på ett
intuitivt sätt via maskininlärning och en visuell karta ger alla intressenter inom byggbranschen tillgång
till holistisk data kopplad till aktuella, pågående och planerade byggprojekt. Idag omfattar den
SaaS-baserade plattformen hela Sverige och kommer snart expandera över hela Europa.

“Som expert inom visualisering av stadsutvecklingsprojekt tröttnade jag på hur lång tid det tog att hitta
rätt information - vi var frustrerade över hur analog branschen var! Vår plattform kommer att spara
oerhört mycket tid, pengar och huvudvärk för företag i denna bransch, både byggnadsutvecklare,
arkitekter och fastighetsinvesterare. Med detta tillväxtkapital och vår kunskap samt med hjälp av våra
investerare och deras nätverk, är vi redo att skala upp och expandera internationellt. “ säger Alaa, VD
och medgrundare av Combify AB.

Under maj stängdes investeringsrundan på drygt 10 miljoner SEK och utöver de nya investerarna
BackingMinds och  Bonnier Ventures , tillkommer även affärsänglarna Anna och Joakim Skarborg
samt Growbotics till ägarbasen. Nuvarande investerare VNTRS Invest AB, som är en aktiv teknisk
investerare och inkubator, och Zarringhalam Ventures AB deltog också i rundan.

“Vi har följt Combifys resa under under en längre tid och bolaget har gått från klarhet till klarhet. Vi
investerar i Combify eftersom vi ser ett mycket dedikerat team och en imponerande produkt som
kommer att förändra hur aktörer inom byggbranschen arbetar och samla in den information de
behöver för att göra sitt jobb. Combify kommer skapa en win-win situation för alla inblandade parter
inom byggbranschen.”säger Jonas von Hedenberg, Investment Director från Bonnier Ventures.
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