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Pressmeddelande 

Stockholm, 26 mars 2018 

John Elvesjö slutar som vice VD, fortsätter i Tobiis 
styrelse  

Tobiis vice VD och medgrundare John Elvesjö har meddelat att han önskar avsluta sitt 

uppdrag som vice VD under 2018. Han kommer därmed också att lämna sin plats i 

koncernledningen för Tobii AB (publ). Han kommer dock att fortsätta sitt engagemang i Tobii 

genom styrelsen där han har suttit som ledamot sedan grundandet 2001. 

John Elvesjö grundade Tobii tillsammans med Henrik Eskilsson och Mårten Skogö år 2001. Parallellt 

med sina operativa roller har han varit ledamot i Tobiis styrelse.  

– John har betytt extremt mycket för Tobii. Företaget grundades på hans vision för eyetracking och 

hans bidrag kan inte överskattas. Framgent kommer John att fokusera ännu mer på styrelsearbetet 

och jag ser fram emot att fortsätta att jobba tillsammans i stora delar på samma sätt som tidigare, 

säger Tobiis VD Henrik Eskilsson. 

– Tobii är ett fantastiskt företag fullt av engagerade och kompetenta medarbetare som alla bidrar till 

företagets världsledande position. Det har verkligen varit en förmån att få vara en del av Tobii under 

nästan hela min karriär. Nu ser jag fram emot att ägna mig mer åt styrelsearbetet och på så sätt bidra 

till Tobiis fortsatta utveckling samtidigt som jag avser att ägna mig mer åt tech-investeringar framöver, 

säger Tobiis vice VD John Elvesjö.  

Tobii har beslutat att inte tillsätta någon ny vice VD i nuläget. Elvesjös operativa ansvar kommer att 

tas över av andra personer i organisationen och överlämnandet kommer att ske under 2018.  

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 26 mars 2018 kl. 08:00 CET. 

Kontakt 

Sara Hyléen, kommunikationsdirektör, 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 

över 900 anställda. Läs mer på www.tobii.com. 
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