
Tobii Dynavox tillkännager styrelse
Tobii Dynavox, världsledaren inom kommunikationshjälpmedel, tillkännager idag företagets nya styrelse.
Det är ett viktigt steg i processen inför den planerade avknoppningen och börsintroduktionen av Tobii
Dynavox. 

Den nya styrelsen består av fem ledamöter, med Åsa Hedin som ordförande och Caroline Ingre, Henrik Eskilsson,
Charlotta Falvin och Carl Bandhold som medlemmar. 

”Jag är hedrad över att leda vår styrelse och ta detta ansvar vid en så spännande tidpunkt för Tobii Dynavox”, säger
Åsa Hedin, styrelseordförande på Tobii Dynavox. ”Som världsledaren på en marknad med stor positiv inverkan på
människors liv har Tobii Dynavox en unik potential att hjälpa och förbättra livet för de över 50 miljoner människor
som idag lever med nedsatt kommunikationsförmåga. Tillsammans med företagsledningen och alla erfarna
medarbetare på Tobii Dynavox kommer styrelsen fortsätta att utveckla och genomföra vår strategi för att leverera
lösningar som förändrar livet och skapar värde för kunderna och samtidigt ge en långsiktig värdeökning för våra
aktieägare”. 

Beslutet att förbereda avknoppningen av Tobii Dynavox tillkännagavs i april, och målet är att Tobii Dynavox ska
noteras på Nasdaq Stockholm i slutet av detta år. Avknoppningen kommer att göra Tobii Dynavox mer självständigt
och skapa tydligare och mer affärsfokuserade organisationer för både Tobii och Tobii Dynavox. 

Tobii Dynavox styrelseledamöter 

Åsa Hedin, styrelseordförande. Industriell rådgivare till Institutionen för mikroteknik och nanovetenskap på
Chalmers AB. Styrelseordförande i Artificial Solutions International AB. Styrelseledamot i C-rad AB, Nolato AB,
Cellavision AB, Biotage AB, Industrifonden och E. Öhman J:or Fonder AB. Tidigare VD för Elekta Instrument AB.
Styrelseledamot i Tobii AB från 2015. Åsa är civilingenjör i biofysik och bioteknik, University of Minnesota. BA i
fysik, Gustavus Adolphus College. 

Caroline Ingre, styrelseledamot. Caroline Ingre är specialist och överläkare inom neurologi och neuromuskulära
sjukdomar. Grundare och ansvarig för Karolinska ALS Center. Grundare och ansvarig för det nationella ALS-
registret i Sverige och även Karolinska ALS Behandlingscenter, som fokuserar på kliniska prövningar för ALS.
Styrelseledamot i TRICALS och har flera vetenskapliga styrelseuppdrag i ALS-relaterade organisationer, inklusive
läkemedelsföretag. Caroline är Doktor i neurovetenskap och verksam som docent vid Karolinska institutet. 

Henrik Eskilsson, styrelseledamot. Henrik var medgrundare och VD för Tobii från starten 2001. Civilingenjör i
industriell teknik och management, Linköpings universitet, Sverige. 

Charlotta Falvin, styrelseledamot. Charlotta har lång erfarenhet från ledande befattningar inom IT och telekom,
t.ex. COO på Axis, VD på Decuma och TAT. Styrelseordförande på Skåne Startups. Styrelseledamot på Invisio, Net
Insight, Bure Equity, Boule Diagnostics, Nel ASA och Malmöbaserade inkubatorn Minc. Tidigare styrelseledamot i
Axis, Doro och Sinch. Styrelseledamot i Tobii AB från 2018. Charlotta har en civilekonomexamen från Lunds
Universitet. 

Carl Bandhold, styrelseledamot. CFO för den börsnoterade fastighetsutvecklaren JM AB. Tidigare CFO för
hjälpmedelsföretaget Permobil Group, samt managementkonsult hos Boston Consulting Group och Accenture. Carl
har en MBA från INSEAD och en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola. 
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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 98 av världens 100 mest välansedda
universitet. Tobii Tech levererar eyetracking-teknologi som integreras i konsumentelektronik och andra
produkter så som persondatorer, virtual reality, hälso- och sjukvårdstillämpningar, Driver Monitoring-
system 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. 

http://www.tobii.com/

