
Tobii Dynavox förvärvar Safe Care
Technologies
Tobii Dynavox, den globala ledaren inom kommunikationshjälpmedel, har tecknat avtal om att förvärva 100
% av aktierna i det irländska företaget Obear Technologies Limited, verksamt under företagsnamnet Safe
Care Technologies, och återförsäljande partner till Tobii Dynavox på Irland. Bolaget omsatte under
räkenskapsåret som avslutades 30 juni 2021 cirka 9 miljoner SEK, med en EBIT på cirka 10 %. Förvärvet
gör det möjligt för Tobii Dynavox att ta ett större ansvar för kunder på den irländska marknaden och hjälpa
fler människor med kommunikativa funktionsnedsättningar. 

Safe Care Technologies är en ledande leverantör av kommunikationshjälpmedel på Irland, och tillhandahåller Tobii
Dynavox lösningar exklusivt på denna marknad, som utgör den största delen av företagets omsättning. Safe Care
Technologies består av ett team på fem personer och grundades 2012 av dess nuvarande VD Conor Quigley, och
har en djupgående kompetens inom kommunikationshjälpmedel och styrning av smarta hem. Teamet kommer att
fortsätta som anställda hos Tobii Dynavox för att stödja kunder och användare på Irland. Förvärvet avslutas idag. 

Det betydande tillskottet av resurser från Tobii Dynavox kommer att förbättra kvaliteten på utbildningar och
support för irländska kunder, göra processer effektivare och förenkla kundfeedbacken. 

"Jag är glad över att välkomna Safe Care Technologies till Tobii Dynavox-familjen", säger Nils Normell, President,
Market Unit EUROW, Tobii Dynavox. "Efter att ha samarbetat framgångsrikt i många år, har jag personligen sett
det engagemang och den expertis som teamet tillför till sina kunder, vilket vi också lär oss av. Jag är övertygad om
att Tobii Dynavox globala organisation och kunnande kan stödja teamet på Irland för att nå fler användare med
ännu bättre lösningar. Vi ser fram emot att samarbeta med det irländska teamet och att ge fler människor en röst
och förbättrad livskvalitet.” 

"Safe Care Technologies och Tobii Dynavox har gjort fantastiska framsteg tillsammans under åren för att göra det
möjligt för fler personer med funktionsnedsättningar att kommunicera", säger Conor Quigly, grundare, VD och
huvudägare i Safe Care Technologies. "Den bästa strategin för att hjälpa ännu fler människor på Irland är att
fördjupa vårt partnerskap med Tobii Dynavox. Jag grundade Safe Care Technologies 2012 för att ge människor
med funktionsnedsättningar på Irland enkel tillgång till kommunikationshjälpmedel. Jag är glad över att kunna säga
att vårt nästa kapitel gör det möjligt för mig att fortsätta att sträva efter det målet som en integrerad del av Tobii
Dynavox globala team.” 

Detta är det andra förvärvet som Tobii Dynavox genomför 2022, inklusive det nyligen kommunicerade förvärvet av
Acapela Group. Dessa förvärv är i linje med Tobii Dynavox tillväxtstrategi att komplettera den organiska tillväxten
med strategiska förvärv. 

Denna information är Tobii Dynavox AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande klockan 10:30 CET, den 1 april 2022.    

Kontakt

Linda Tybring, CFO & Investor Relation, Tobii Dynavox, tel: 070 68 14 980, e-post:
linda.tybring@tobiidynavox.com

Om Tobii Dynavox

Tobii Dynavox är den globala marknadsledaren inom kommunikationshjälpmedel. Våra specialutvecklade
lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral 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 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 Tobii Dynavox
Investerarrelationer.
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