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Tobii utser Anand Srivatsa till ny vd 

Tobiis styrelse har idag beslutat att Anand Srivatsa tillträder som ny vd från och med den 9 december 

2021.  

Den strategi och framtida inriktning som Tobii beskrev under sin kapitalmarknadsdag den 30 

november 2021 är i linje med Anands och styrelsens framtida vision för bolaget. 

”I egenskap av styrelseordförande i Tobii vill jag börja med att tacka Henrik för två decennier av hårt 

arbete med att bygga inte bara ett utan två fantastiska bolag, Tobii och Tobii Dynavox.” kommenterar 

Kent Sander, styrelseordförande i Tobii ”Två bolag som genom sina lösningar, och med mycket goda 

affärsetiska kompasser, har en fundamentalt positiv inverkan på världen. Som representant för 

ägarna är jag glad över rekryteringen av Anand, som är en mycket kompetent VD, och Henriks beslut 

att fortsätta att bidra i både Tobii och Tobii Dynavox.” 

"Tobii har gjort enorma framsteg sedan vi grundade bolaget för 20 år sedan." , säger Henrik 

Eskilsson, medgrundare och tidigare vd. "I samband med avknoppningen av Tobii Dynavox går även 

nya Tobii in i en ny mycket spännande fas. Anand är exceptionellt väl rustad att ta över rodret och 

förverkliga bolagets fulla potential." 

Anand Srivatsa har två decennier av industrierfarenhet från högteknologiska verksamheter samt  

gedigen erfarenhet som divisionschef för Tobii Tech sedan 2019. Innan Tobii var Anand Vice 

President i Client Computing Group och General Manager för Intels desktop, system och kanal-

grupper. På Intel har han även haft olika ledande befattningar inom försäljning och marknadsföring i 

USA och Taiwan, inklusive ansvar för några av Intels största kunder. Anand har en masterexamen i 

elektroteknik från Stanford University. 

"Jag är exalterad över denna möjlighet.” sa Anand Srivatsa, tillträdande VD för Tobii. ”Tobii har ett 

fantastiskt team som har uppnått något verkligt imponerande under Henriks ledning. Möjligheterna 

med vår teknik är enorma och jag fortsätter att överraskas varje dag av de fantastiska innovationer vi 

möjliggör. Det var detta som lockade mig att flytta halvvägs över jorden för att arbeta på Tobii för två 

år sedan. Det är med stor energi, entusiasm och beslutsamhet jag tar mig an detta för att bygga Tobii 

till världens ledande företag inom attention computing.” 
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Om Tobii 

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra 
världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid 
med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och 
forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), 
fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och 
forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq 
Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com. 
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