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Pressmeddelande 
Stockholm, 30 november 2021 

Tobiis Kapitalmarknadsdag 2021 - Två 
ledande företag i starka tillväxtbranscher 

Tobii arrangerar idag sin kapitalmarknadsdag 2021 på Helio GT30 i Stockholm. Presentationer 

av bolagsledningen kommer att beskriva de unika kvaliteterna hos både Tobii remainco och 

Tobii Dynavox, ge en översikt av de växande marknaderna och visa varför båda dessa företag 

kommer att förändra världen. Tobii remainco offentliggjorde sitt mål att nå 1,5 miljarder SEK i 

intäkter 2025 och nå EBIT break-even under 2023. 

Från och med den 9 december 2021 kommer Tobii remainco och Tobii Dynavox att handlas som 

separata bolag på Nasdaq Stockholm. Tack vare organisationer som kommer att vara mer 

fokuserade, bli mer agila och får större befogenheter, har båda delarna som fristående företag 

potential att ytterligare accelerera den långsiktiga tillväxten och framgången, och därmed skapa 

betydande aktieägarvärde. 

"Jag är väldigt exalterad över utsikterna för Tobii Dynavox som ett fristående företag och vår fortsatta 

strävan att ge människor med funktionsnedsättning möjlighet att göra det de en gång gjorde, eller 

aldrig trodde var möjligt", säger Fredrik Ruben, VD för Tobii Dynavox. "Vår marknad är avsevärt 

underpenetrerad. Globalt behöver cirka 50 miljoner individer kommunikationshjälpmedel för att 

interagera effektivt, men endast 2% av diagnostiserade personer får tillgång till 

kommunikationshjälpmedel på grund av låg kännedom och bristfälliga finansieringslösningar." 

"Vi går nu in i Tobiis nästa fas med en utökad ambition att vara både den globala ledaren inom 

eyetracking och pionjären inom Attention Computing", säger Anand Srivatsa, tilltänkt VD för Tobii AB. 

"Eye tracking och Attention Computing är kraftfulla tekniker som kommer att möjliggöra och driva 

disruption och innovation inom ett brett spektrum av applikationsområden. Vi har metodiskt investerat 

i att bygga ett fantastiskt team, uppnå tekniskt ledarskap och etablera världsledande positioner på 

flera marknader. Tobii står nu inför en längre period med snabbare än historisk tillväxt." 

Finansiella mål och finansiell ställning för Tobii remainco 

Tobii remainco offentliggjorde idag sitt mål att nå 1,5 miljarder SEK i intäkter 2025 och att nå EBIT 

break-even under 2023. 

Under oktober och november har Tobii gjort flera koncerninterna transaktioner, återbetalat sitt 

obligationslån och genomfört en nyemission främst för att finansiera nyligen gjorda förvärv. På 

proformabasis, justerat för dessa transaktioner, skulle Tobii remaincos nettokassa per den 30 

september 2021 ha varit 467 MSEK, exkl. IFRS 16 skulder. 

Program för kapitalmarknadsdagen 2021 (CET) 

Presentationerna börjar 09:30 CET med att Tobii Dynavox presenterar sin verksamhet. Tobii 

remainco inleder sina presentationer 13:30 CET och väntas avsluta senast 16:30. CET. Båda 

sessionerna kommer att erbjuda möjlighet att ställa frågor. 
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Länk till livestream 

Alla presentationer från kapitalmarknadsdagen kommer att streamas live på följande länk 

(https://vimeo.com/650402932/e85798ee3f). Det kommer att vara möjligt att ställa skriftliga frågor i 

Q&A-funktionen på streamingtjänsten. 

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande klockan 7.00 CEST den 30 november 2021. 

Kontakt 

Henrik Mawby, Investor Relations, Tobii AB, tel: +46 (0)72 219 82 15, e-post: 

henrik.mawby@tobii.com 

Linda Tybring, CFO & Investor Relations, Tobii Dynavox AB, tel: +46 (0)70 68 14 980 

linda.tybring@tobiidynavox.com 

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.  

https://vimeo.com/650402932/e85798ee3f
mailto:henrik.mawby@tobii.com
http://www.tobii.com/

