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SBAB förvärvar boendeappen Boappa 
 
SBAB förvärvar boendeappen Boappa. Boappa växer starkt och är Sveriges största 
kommunikationsplattform för bostadsrättsföreningar, samfälligheter och 
nyproduktionsprojekt. Med Boappa fortsätter SBAB att genomföra sin strategi och 
utveckla ekosystemet ”boende och boendeekonomi” med tjänster genom hela 
boenderesan. Tjänster som bidrar till bättre boende och boendeekonomi. 
 
Boappa är en app som gör vardagen enklare för styrelser och medlemmar i bostads-
rättsföreningar, samfälligheter samt för bostadsutvecklare med nyproduktionsprojekt. I 
Boappa samlas all information och praktisk funktionalitet på ett ställe såsom kommunikation 
med och mellan medlemmar, bokningssystem för gemensamma faciliteter som till exempel 
tvättstuga & parkeringsplatser, webbsida samt en marknadsplats med bostadsnära tjänster 
och erbjudanden.  
 

 Med vårt ekosystem av boendetjänster skapar vi en unik kundupplevelse och hjälper 
våra kunder under hela boenderesan i frågor som rör boende och boendeekonomi. 
Boappa blir ett mycket värdefullt tillskott till vårt kunderbjudande och till de 
boendetjänster vi har idag såsom bolån och bostadsfinansiering, bostadsannonser, 
bostadsvärderingar och fastighetsmäklartjänster i våra varumärken SBAB, Booli och 
Hittamäklare, säger Klas Danielsson, vd på SBAB.  
 

- När jag startade Boappa 2015 hade jag en vision om att få grannskap att blomstra 
och bostadsrättsföreningar att fungera som de kollektiv de egentligen är. Med snart 
50 000 användare av appen har vi ett kvitto på att digitala verktyg efterfrågas av såväl 
styrelser som medlemmar i en förening. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta 
resan mot visionen tillsammans med SBAB, säger Mats He, vd och grundare av 
Boappa. 
 

I ett första skede förvärvar SBAB 58 procent av aktierna med avsikten att förvärva 
resterande 42 procent av grundare och personal i ett senare skede. Boappa blir ett 
dotterbolag till SBAB och systerbolag till Booli, och ingår organisatoriskt i enheten Customer 
Experience.  
 
Om Boappa 
Boappa förenklar arbetet för bostadsrättsföreningar, samfälligheter och nyproduktionsprojekt. I 
Boappa samlas all information och praktisk funktionalitet på ett ställe: kommunikation med 
medlemmar, bokningssystem för gemensamma faciliteter, webbsida samt marknadsplats med 
bostadsnära tjänster. Boappa startade 2015 och består idag av tre medarbetare i Sverige (VD, 
marknadschef och COO) samt ett utvecklingsteam på tre personer. Antal anslutna 
bostadsrättsföreningar växer och uppgår per 3 maj till ca 2 000 med ca 50 000 användare. 
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För mer information, kontakta gärna: 
Erik Bukowski, presschef SBAB, tfn. 072-451 79 37, erik.bukowski@sbab.se. 
Klas Danielsson, vd SBAB, tfn. 070-694 43 01, klas.danielsson@sbab.se. 
Mats He, vd Boappa, tfn. 072-889 80 46, mats@boappa.com. 
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