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Pressmeddelande 

Stockholm, 19 april 2018 

Tobiis affärsområdeschef Oscar Werner blir VD för 
CLX Communications 

Oscar Werner kommer att gå vidare från sin roll som affärsområdeschef för Tobii Tech efter 

åtta år på Tobii då han har accepterat ett erbjudande att bli VD för CLX Communications AB, 

noterat på Nasdaq Stockholm.  

– Oscar har varit starkt bidragande till Tobiis framgång, både som affärsområdeschef för Tobii 

Dynavox och för Tobii Tech, säger Henrik Eskilsson, Tobiis VD. Jag känner mig stolt över att Tobii 

genererar blivande börs-vd:ar – det vittnar om det djup av talang och den starka företagskultur som 

finns här. Jag vill tacka Oscar för hans många, hängivna år på Tobii och önskar honom all lycka till i 

hans framtida roll. 

– Det gångna året har Tobii offentliggjort samarbeten med globala teknikledare som Microsoft, 

Qualcomm och Dell. Vi ser också en mycket stark efterfrågan på vår teknologi inom VR och AR och vi 

jobbar med stora tillverkare för att göra eyetracking till en grundläggande del i nästa generations 

headsets. Tobii har ett mycket starkt momentum just och det är med blandade känslor som jag har 

tagit det här beslutet, säger Oscar Werner. Jag är väldigt stolt över att ha varit del av Tobii i närmare 

ett decennium och jag vill tacka alla fantastiska kollegor för er entusiasm och hängivenhet. Jag är 

fullständigt övertygad om att Tobii är redo för massmarknader och att en väldigt spännande tid ligger 

framför oss.  

Oscar Werner började på Tobii 2010 som affärsområdeschef för Tobii Dynavox. Han tillträdde sin 

nuvarande roll som affärsområdeschef för Tobii Tech 2014. Oscar Werner kommer att vara kvar som 

affärsområdeschef för Tobii Tech till och med augusti i år och Tobii har påbörjat arbetet med att hitta 

hans ersättare. Under en övergångsperiod kommer Henrik Eskilsson att agera affärsområdeschef för 

Tobii Tech parallellt med sin roll som VD.  

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 

nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2018 kl. 08:20 CET. 

Kontakt 

Sara Hyléen, Director of Communications & Investor Relations, Tobii AB, tel: 070-916 16 41,  

e-post: sara.hyleen@tobii.com  

Om Tobii 

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt 

mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade 

datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro 

utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av 

mer än 3 000 företag och 2 000 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda 

universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, 

virtual reality och smartphones. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm 

(TOBII). Koncernen har cirka 1 000 anställda. Läs mer på www.tobii.com. 
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