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Tobii Dynavox förvärvar ASK i Danmark  

Tobii Dynavox, den globala ledaren inom kommunikationshjälpmedel, har tecknat avtal om att 

per den 1 juli 2022 förvärva all affärsverksamhet och alla tillgångar från den återförsäljande 

partnern ASK i Danmark. Förvärvet gör det möjligt för Tobii Dynavox att samarbeta närmare 

med kunder på den danska marknaden och hjälpa fler människor med nedsatt 

kommunikationsförmåga.  

ASK är leverantör av kommunikationshjälpmedel till kunder i Danmark, vilket inkluderar kommuner, 

skolor, hjälpmedelscentraler och andra institutioner. Tobii Dynavox lösningar utgör större delen av 

ASKs omsättning vilken uppgår till omkring 5,5-8,5 MDKK årligen. Företagen har haft ett mångårigt 

partnerskap på den danska marknaden. Tobii Dynavox betalar säljaren 5,2 miljoner DKK kontant.  

Tillskottet av resurser och kompetens från Tobii Dynavox som resulteras av affären kommer att 

förbättra kvaliteten på utbildningar och support för danska kunder, samt göra processer effektivare 

och förenkla kundfeedbacken.  

”Genom att välkomna ASK till Tobii Dynavox-familjen och införa liknande arbetssätt som vi redan 

använder framgångsrikt i Sverige och Norge, kommer vi att kunna arbeta närmare våra danska 

kunder och stötta dem ännu mer effektivt,” säger Nils Normell, President, Market Unit EUROW, Tobii 

Dynavox. ”Jag är imponerad av det engagemang och den höga servicenivå som ASK har erbjudit 

sina danska kunder, vilket vi kommer att fortsätta bygga vidare på. Vi ser framemot att ge fler 

personer med funktionsnedsättningar i Danmark en röst och förmågan att leva mer självständiga liv.” 

ASKs VD, Robin Bredel, har beslutat att kliva ner från sin position för att utforska andra utmaningar 

utanför företaget och kommer därmed att lämna över sina ansvarsområden till det befintliga ASK- och 

Tobii Dynavox-teamet i Danmark vilket även kommer att utökas ytterligare.  

”Jag har länge övervägt att trappa ner, och jag är väldigt glad att möjligheten kom vid en tidpunkt då 

jag kan lita på att mina kunder fortsatt kommer att få en hög servicenivå,” säger Robin Bredel. ”Med 

stödet från Tobii Dynavox kan danska kunder och användare vara säkra på att de kommer att ha 

tillgång till den allra bästa lokala supporten och förstklassiga, användarvänliga lösningar.”  

Detta är det tredje förvärvet som Tobii Dynavox genomför 2022, inklusive de nyligen kommunicerade 

förvärven av Acapela Group och Safe Care Technologies. Dessa förvärv är i linje med Tobii Dynavox 

tillväxtstrategi att komplettera den organiska tillväxten med strategiska förvärv.  
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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 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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