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Pressmeddelande 

Stockholm, 30 november 2021 

Nytt antal aktier och röster i Tobii 

Tobii AB (publ) meddelar idag att antalet stamaktier och röster har förändrats till följd 
av den riktade emissionen som genomfördes i november 2021 och utnyttjande av 
teckningsoptioner och aktierätter inom ramen för bolagets incitamentsprogram.  

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 105 665 201 aktier, av vilka 104 851 201 är 
stamaktier och 814 000 är C-aktier, och totalt 104 932 601 röster i bolaget. Antalet stamaktier har 
ökat med 5 050 678 aktier och antalet C-aktier har minskat med 86 000 aktier. Antalet röster har ökat 
med 5 042 078 röster. Aktiekapitalet har ökat med cirka 36 028 SEK och uppgår efter ökningen till 
cirka 766 805 SEK. Förändringen av antalet aktier och röster är till följd den riktade emissionen som 
genomfördes i november 2021 samt inlösen av teckningsoptioner och omvandling av C-aktier efter 
inlösen av aktierätter inom ramen för bolagets incitamentsprogram. 

Denna information är sådan information som Tobii AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om 
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 
2021 kl. 17:30.  
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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, 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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