
Pressmeddelande  
Stockholm, Sverige, 30 Juni 2022 

 

Inbjudan till Tobii Dynavox webbpresentation i 

samband med delårsrapport för andra 

kvartalet 2022 
Tobii Dynavox avser att offentliggöra delårsrapporten för andra kvartalet 2022, den 21 

juli kl. 07.30 svensk tid. Efter rapporten, kl.9.00 samma dag, håller Tobii Dynavox en 

presentation för investerare, analytiker och press. 

Rapporten presenteras klockan 9:00 av vd och koncernchef Fredrik Ruben och CFO Linda 

Tybring. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben. Om ni vill ställa frågor 

ber vi er att skicka dem via e-post till Linda Tybring linda.tybring@tobiidynavox.com, CFO 

och ansvarig för Investor Relations.   

 

Detaljer: 

Tid: Torsdag, 21 juli, 2022, kl 9.00 CEST 

Presentation: Länk till webbpresentation  

Vänligen försäkra dig om att du är ansluten till presentationen genom att logga in via 

Microsoft Teams några minuter innan presentationen börjar. Kontakta IR för möjlighet att 

ställa frågor både muntligt och skriftligt 

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt via Tobii Dynavox IR-hemsida. Där 

kommer även delårsrapporten och en inspelning av webbpresentationen att finnas 

tillgängliga efter offentliggörandet och presentationen. 

 

Välkommen! 

 

Kontakt  

Linda Tybring, CFO & Investor relations, Tobii Dynavox AB  

Mobil: +46(0) 70 68 14 980, e-mail: 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 stöd kring ersättningssystem för finansiering av våra 

mailto:linda.tybring@tobiidynavox.com
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODc5MDYwMDQtOGZlOC00MTYyLTkyYTAtMzhmZWNhMGQyYTc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f253f952-50bd-4884-bd3b-56ba582a9e42%22%2c%22Oid%22%3a%2226f2753f-1491-4664-b639-5f0b31abddf4%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://investors.tobiidynavox.com/


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.  

https://se.tobiidynavox.com/

