
 

Pressmeddelande 2022-03-22 

Tobii Dynavox slutför förvärvet av Acapela Group 
Tobii Dynavox, den globala ledaren inom kommunikationshjälpmedel, meddelar idag att 

förvärvet av det belgiska bolaget Acapela Group slutförs den 29 april i år. Förvärvet har nu 

godkänts av relevanta myndigheter, inklusive den brittiska konkurrensmyndigheten CMA 

(Competition and Markets Authority). 

I oktober 2021, ingick Tobii Dynavox avtal om att förvärva samtliga aktier i det belgiska företaget 

Acapela Group, en global leverantör av röstsyntes och digitala röster. Samtidigt sökte Tobii Dynavox 

proaktivt regulatoriskt godkännande av förvärvet hos brittiska CMA, som nu har beslutat att förvärvet 

ej kräver vidare utredning. Efter att affären nu även givits klartecken från övriga relevanta 

myndigheter, har alla förutsättningar för förvärvet uppfyllts, och förvärvet kommer formellt att slutföras 

den 29 april i år. 

”Vi är mycket glada över att gå vidare med förvärvet av Acapela Group,” säger Fredrik Ruben, VD på 

Tobii Dynavox. “Tillsammans kommer Tobii Dynavox och Acapela Group att arbeta med både 

befintliga och nya kunder till Acapela Group, och ge människor med kommunikationsutmaningar 

möjligheten att få en unik röstidentitet och chansen att vara den person de vill vara”. 

Remy Cadic, VD på Acapela Group, tillägger: “det största värdet som vi kan tillföra 

kommunikationshjälpmedel är att öka innovationstakten för att snabbare tillhandahålla röster som är 

representativa för människor runtom i världen”. 

Om förvärvet 

Tobii Dynavox och Acapela Group har samarbetat framgångsrikt i många år. Förvärvet kommer att 

fördjupa relationen ytterligare, med ökade möjligheter att utveckla lösningar som gör det möjligt för 

våra användare att skapa sin egen röstidentitet och kunna uttrycka sig tydligt, personligt och effektivt 

på det sätt de vill. Med en gemensam passion för att leverera syntetiska röster av högsta kvalitet till 

personer med kommunikationsnedsättningar, kommer både Tobii Dynavox och Acapela Group att dra 

nytta av accelererad innovationstakt och utveckling av lösningar för röstsyntes, en mycket viktig del av 

kommunikationshjälpmedel. Acapela Group kommer även fortsättningsvis att drivas som ett 

självständigt helägt bolag under nuvarande ledning. 

 

 

Denna information är sådan information som Tobii Dynavox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den klockan 08:30 CET, den 22 Mars 2022.    

  
  
För mer information, vänligen kontakta:  

Linda Tybring 
CFO & Investor relation, Tobii Dynavox 
E-mail: linda.tybring@tobiidynavox.com  
Tel: +46 (0)70 68 14 980 

 

Om Tobii Dynavox 

Tobii Dynavox är den globala marknadsledaren inom kommunikationshjälpmedel. Våra 

specialutvecklade lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral 
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pares, ALS och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. 

Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av våra integrerade lösningar med 

hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, undervisningsverktyg, utbildning och engagerad 

support. Vi erbjuder ett omfattande stöd kring ersättningssystem för finansiering av våra lösningar för 

att kunna hjälpa så många som möjligt. Tobii Dynavox har cirka 500 anställda runtom i världen, med 

huvudkontor i Sverige, och kontor i USA, Storbritannien, Norge och Kina, samt återförsäljande 

partners i över 60 länder. För mer information, besök vår webbsida.  
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