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Pressmeddelande 

Stockholm, 8 oktober 2018 

Tobii tecknar avtal med stor tillverkare av VR-
headsets 

Tobii AB (publ) har tecknat ett avtal med en av de ledande tillverkarna av VR-headsets 

avseende utveckling och leverans av eyetracking-teknologi som ska integreras i ett 

kommande VR-headset.  

 

– Vi har gjort stora insatser för att anpassa vår världsledande eyetracking-teknologi för VR 

tillsammans med viktiga kunder och partners. Därför känns det naturligtvis väldigt spännande att 

kunna berätta om detta avtal. Det är en viktig milstolpe för Tobii för att etablera eyetracking som en 

grundläggande VR-teknik, säger Henrik Eskilsson, VD för Tobii. 

Tobiis leverans omfattar Tobii EyeChip och licenser till Tobiis systemdesign VR4, IP och 

programvara. Det finns inga bindande volymåtaganden och i nuläget kan Tobii inte uttala sig om 

potentiella försäljningsvolymer. Leveranser förväntas ske från och med 2019. 

Marknaden för VR-headset växer och enligt marknadsuppskattningar från IDC kommer antalet sålda 

enheter (exklusive headsets utan skärm) att uppgå till drygt 4 miljoner 2018 och växa till cirka 30 

miljoner 2022. Tobii uppskattar att en stor andel av framtida VR-headset kommer att integrera 

eyetracking. 

 

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 8 oktober 2018 kl. 08:00 CET. 

Kontakt 

Sara Hyléen, Director of Corporate Communications & Investor Relations, 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, augmented reality 

och smartphones. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm 

(TOBII). Koncernen har cirka 1 000 anställda. Läs mer på www.tobii.com.  
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