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Pressmeddelande 

Stockholm, 22 Jan 2020 

Inbjudan till Tobiis webbpresentation i samband 
med bokslutskommunikén för 2020 

Tobii AB (publ) avser att offentliggöra bokslutskommunikén för perioden 1 jan–31 dec 2020 

den 4 februari kl. 07.30 svensk tid. Efter rapporten, kl. 14.00 samma dag, håller Tobii en 

presentation för investerare, analytiker och finanspress. 

Tobiis VD och koncernchef Henrik Eskilsson och interim CFO Linda Tybring presenterar och 

kommenterar rapporten. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på 

engelska. 

Detaljer 

• Tid: torsdagen den 4 februari 2020 kl. 14.00 CEST 

• Presentation: Länk till webbpresentationen 

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

några minuter innan presentationen börjar. Det finns ingen möjlighet att ringa in till 

webbpresentationen via vanlig telefon. 

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig via Tobiis hemsida. Där kommer även 

bokslutskommunikén och en inspelning av webbpresentationen att finnas tillgänglig efter 

offentliggörandet och presentationen. 

Välkommen! 

Kontakt 

Henrik Mawby, Head of Investor Relations, Tobii AB, tel: 072 219 82 15, e-post: 

henrik.mawby@tobii.com 

Om Tobii 

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår mission är att göra världen bättre med teknik som förstår 

vår uppmärksamhet och intention. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox 

gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av personer 

med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och -tjänster som idag 

används av mer än 3 500 företag och 2 500 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 

mest välansedda universitet. Tobii Tech levererar eyetracking-teknologi som integreras i 

konsumentelektronik och andra produkter så som persondatorer, virtual reality, hälso- och 

sjukvårdstillämpningar, med mera. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq 

Stockholm (TOBII). Koncernen har över 1 000 anställda. Mer information finns på: www.tobii.com. 
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