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Utdelning och notering av Tobii Dynavox AB 

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat att Tobii Dynavox AB (”Tobii 

Dynavox” eller ”Bolaget”) uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq Stockholm 

kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Tobii Dynavox 

stamaktier på Nasdaq Stockholm under förutsättning att vissa sedvanliga villkor 

uppfylls, däribland att Bolaget inkommer med en sådan ansökan och att 

spridningskravet uppfylls. Första dag för handel i Tobii Dynavox stamaktier på 

Nasdaq Stockholm beräknas bli den 9 december 2021. 

Upptagande till handel sker under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att Bolaget 

inkommer med en ansökan om upptagande till handel och att spridningskravet uppfylls. Prospekt för 

upptagande till handel av stamaktier i Tobii Dynavox beräknas publiceras omkring den 23 november 

2021. Prospektet kommer att finnas tillgängligt via Tobii AB:s respektive Tobii Dynavox webbplatser. 

Tobii AB (”Tobii”) höll den 25 oktober 2021 en extra bolagsstämma där aktieägarna beslutade att dela 

ut samtliga stamaktier i Tobii Dynavox till stamaktieägarna i Tobii. Tobii:s styrelse har enligt extra 

bolagsstämmans bemyndigande fastställt avstämningsdag för utdelningen av aktierna i Tobii Dynavox 

till den 7 december 2021. Sista dag för handel i Tobii inklusive rätt att erhålla aktier i Tobii Dynavox är 

den 6 december 2021. Från och med 6 december 2021 kommer Tobii:s aktier att handlas utan rätt att 

erhålla aktier i Tobii Dynavox. Första dag för handel i Tobii Dynavox beräknas bli 9 december 2021. 

Tobii Dynavox stamaktier kommer att handlas under kortnamnet TDVOX. 

Utdelningsration är 1:1, vilket innebär att en (1) stamaktie av Tobii berättigar till en (1) stamaktie i 

Tobii Dynavox. Utöver att vara registrerad som aktieägare i Tobii på avstämningsdagen för 

utdelningen behöver aktieägare inte vidta ytterligare åtgärder för att erhålla sina aktier i Tobii 

Dynavox. 

Tidplan för utdelning och notering av Tobii Dynavox på Nasdaq Stockholm: 

23 november 2021: Prospektet publiceras 

30 november 2021: Kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker och mediarepresentanter 

3 december 2021: Sista dag för handel i Tobii:s stamaktier inklusive rätt att erhålla stamaktier i Tobii 

Dynavox  

6 december 2021: Tobii:s stamaktier handlas utan rätt att erhålla aktier i Tobii Dynavox  

7 december 2021: Avstämningsdag för utdelning av stamaktier i Tobii Dynavox  

9 december 2021: Beräknad första dag för handel i Tobii Dynavox stamaktier 
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Om Tobii 

Tobii är världsledande inom eyetracking och inriktar sig på applikationsområden så som 
beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality 
(VR, AR & MR) och fordonsindustrin. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår 
vår uppmärksamhet och intention – vad vi kallar attention computing. Tobii driver även Tobii Dynavox, 
världens största leverantör av kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättningar. 
Tobii Dynavox hårdvaror, mjukvaror och omfattande tjänsteutbud möjliggör för personer med 
funktionsnedsättning att kommunicera och leva mer självständiga liv. Tobiis eyetracking-lösningar 
används av tusentals företag och forskningsinstitutioner runt om i världen, inklusive 99 av världens 
100 mest välansedda universitet. 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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