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Tobii får eyetracking-order från MSI  

Stockholm, 13 november 2015 – Tobii AB (STO: TOBII) har fått en första order från Micro-Star 

International Co. Ltd (MSI) avseende bolagets eyetracking-plattform Tobii IS3. Plattformarna 

ska integreras i premiumspeldatorer från MSI. Leverans planeras att påbörjas kring årsskiftet 

2015/2016.  

– Denna order syftar till integration av eyetracking i en speldator nischad mot high-end-segmentet. 

Även om detta innebär att det är en låg initial volym, så är det en viktig milstolpe eftersom det är vår 

första order för integration av Tobiis eyetracking-plattform i bärbara datorer. Det finns en spännande 

potential för Tobii inom marknaden för datorspel, men det kommer att kräva tid, investeringar och 

många fler spel med stöd för eyetracking innan vi kan nå signifikant försäljningsvolym inom detta 

segment, säger Oscar Werner, affärsområdeschef Tobii Tech. 

Ordern, som tecknades av affärsområdet Tobii Tech, har ingen signifikant påverkan på koncernens 

omsättning. 

Det taiwanesiska företaget MSI är en av världens ledande tillverkare av bärbara och stationära 

datorer. En avsiktsförklaring mellan MSI och Tobii offentliggjordes i juni. Bolagen har sedan dess 

samarbetat kring teknikintegration och marknadsbearbetning för att stimulera spelutvecklare att 

integrera stöd för eyetracking i sina spel.  

Tobii offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om 

handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2015, kl. 

15.00.  
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Om Tobii Tech 

Tobii Tech är ett affärsområde inom Tobii-koncernen. Tobii Tech fokuserar på att ta Tobiis världsledande 

eyetracking-teknologi till volymprodukter, såsom datorer, datorspel, virtual reality, fordon och medicinsk 

apparatur. Dess kunder integrerar Tobiis komponenter och teknologi i sina produkter och tar dem till marknaden 

under egna varumärken och kanaler. För mer information, besök www.tobii.com/tech. 

Om Tobii 

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med naturligt 

mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade 

datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov. Tobii Pro 

utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt beteende som idag används av 

mer än 2000 företag och 1500 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50 mest välansedda 

universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, 

virtual reality och fordon. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). 

Koncernen har cirka 600 anställda. Läs mer på www.tobii.com. 
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