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VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE
Med ”Tobii” eller ”Bolaget” avses i detta prospekt (”Prospektet”), beroende på sammanhang, Tobii AB (publ), ett eller flera dotterbolag till Tobii, eller den koncern 
i vilken Tobii är moderbolag. Med ”Koncernen” avses den koncern vari Tobii är moderbolag. Med ”Carnegie” avses Carnegie Investment Bank AB.

Med anledning av styrelsens beslut den 5 november 2016 att emittera aktier i Bolaget (”Företrädesemissionen” eller ”Erbjudandet”), vilket godkändes av 
extra bolagsstämma i Bolaget den 30 november 2016, har Bolaget upprättat Prospektet. De nya aktierna som erbjuds genom Erbjudandet benämns härefter 
”Nya Aktier”, de teckningsrätter som berättigar innehavaren att teckna Nya Aktier med företrädesrätt benämns ”Teckningsrätter” och betalda tecknade aktier 
benämns ”BTA”. Med ”SEK” avses svenska kronor. Vid hänvisningar till ”Nasdaq Stockholm” avses Nasdaq Stockholm AB, och vid hänvisning till ”Euroclear 
Sweden” åsyftas Euroclear Sweden AB. 

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med 
finansiella instrument. För Prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av 
svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Prospektet har upprättats i en svenskspråkig och en engelskspråkig version. 
I händelse av att versionerna inte överensstämmer ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Tobii har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inga Teck-
ningsrätter, BTA eller Nya Aktier får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien eller någon annan juris-
diktion där/om sådan distribution kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i 
sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd. Teckning och förvärv av värdepapper i strid med ovanstående begränsningar 
kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av Prospektet, eller önskar investera i Tobii, måste informera sig om och följa nämnda begränsningar. Åtgärder i 
strid med begränsningarna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Tobii förbehåller sig rätten att efter eget bestämmande ogiltigförklara aktie-
teckning/anmälan om aktieteckning som Tobii eller dess rådgivare anser kan inbegripa en överträdelse eller ett åsidosättande av lagar, regler eller föreskrifter i 
någon jurisdiktion. Inga aktier eller andra värdepapper utgivna av Tobii har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, 
enligt dess senaste lydelse, eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA.
 
FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN 
Prospektet innehåller vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte relaterar till historiska fakta och händelser och 
sådana uttalanden och åsikter som rör framtiden och som, till exempel, innehåller formuleringar som ”antar”, ”anser”, ”avser”, ”bedömer”, ”beräknar”, ”borde”, ”bör”, 
”enligt uppskattningar”, ”förutser”, ”förutsäger”, ”förväntar”, ”har åsikten”, ”kan”, ”kommer att”, ”planerar”, ”planlägger”, ”potentiell”, ”prognostiserar”, ”skulle kunna”, 
”såvitt känt”, ”tror” eller liknande uttryck, där avsikten är att identifiera ett uttalande som framåtriktat. Detta gäller, framför allt, uttalanden och åsikter i Prospektet 
som behandlar kommande ekonomisk avkastning, planer och förväntningar för Bolagets verksamhet och styrning, framtida tillväxt och lönsamhet samt den gene-
rella ekonomiska och juridiska miljön och andra frågeställningar som rör Bolaget. 

Framåtriktade uttalanden baseras på nuvarande beräkningar och antaganden som görs på grundval av vad Bolaget känner till. Sådana framåtriktade uttalan-
den påverkas av risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets kassaflöde, finansiella ställning och rörelse-
resultat, kommer att skilja sig uttalat från resultaten, eller inte uppfylla de förväntningar som uttryckligen eller underförstått har antagits eller beskrivits i dessa 
uttalanden eller visar sig vara mindre gynnsamma än resultaten som uttryckligen eller underförstått har antagits eller beskrivits i dessa uttalanden. På motsva-
rande sätt bör potentiella investerare inte sätta orimligt hög tilltro till dessa framåtriktade uttalanden och de rekommenderas starkt att läsa Prospektet, inklusive 
följande avsnitt: ”Sammanfattning”, ”Riskfaktorer”, ”Verksamhets- och Marknadsöversikt”, ”Eget kapital, skuldsättning och annan finansiell information”, som inne-
håller mer detaljerade beskrivningar av faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och marknaderna där det är verksamt. Varken Bolaget eller Carnegie kan 
lämna garantier för den framtida riktigheten hos de presenterade åsikterna eller huruvida förutspådd utveckling faktiskt kommer att inträffa. 

Med anledning av de risker, osäkerheter och antaganden som sammanhänger med framåtriktade uttalanden, är det möjligt att de i Prospektet nämnda fram-
tida händelserna inte kommer att inträffa. De framåtriktade uppskattningar och förhandsberäkningar som härstammar från tredjepartsstudier och hänvisas till i 
Prospektet kan visa sig vara inkorrekta. Faktiska resultat, genomförande eller händelser kan skilja sig i betydande grad från vad som angetts i sådana uttalanden. 
Efter Prospektets offentliggörande åtar sig varken Bolaget eller Carnegie om det inte föreskrivs enligt lag eller i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, att 
uppdatera framåtriktade uttalanden eller anpassa dessa framåtriktade uttalanden efter faktiska händelser eller utvecklingar. 

BRANSCH OCH MARKNADSDATA
Tobii är verksamt i en bransch där det är svårt att erhålla exakt bransch- och marknadsinformation. Tobii har erhållit viss marknadsdata samt data avseende kon-
kurrenspositionen i Prospektet från en rapport daterad den 25 november 2014 som tagits fram av Arthur D. Little samt från en undersökning av Tobiis patentpo-
sition som beställts från ClearViewIP Ltd, som är en fristående konsult inom immateriella rättigheter, och som presenterats i en rapport daterad i november 2016 
(tillsammans ”Rapporterna”). Tobii har beställt Rapporterna och Tobiis uppfattning är att de är tillförlitliga. Som en del av sina underlag för Rapporterna har såväl 
Arthur D. Little som ClearViewIP Ltd. erhållit marknads- och bolagsinformation från Tobii. Övriga källor, såsom information som hämtats ifrån rapporter upprät-
tade av KPMG, IDC, Jon Peddie Research och European Scientific Journal, anges där så krävs.

Information som kommer från tredje man har återgivits korrekt och såvitt Tobii kan känna till och förvissa sig om genom jämförelse med annan information 
som offentliggjorts av berörd tredje man har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. 
Bransch- och marknadspublikationer anger generellt att informationen i publikationen har erhållits från källor som bedöms vara tillförlitliga, men att korrektheten 
och fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Bolaget har inte på egen hand verifierat, och kan därför inte garantera korrektheten i, den marknads-
information som finns i Prospektet och som har hämtats från eller härrör ur dessa marknadspublikationer. Marknadsinformation och marknadsstatistik är till sin 
natur framåtblickande, föremål för osäkerhet, kan komma att tolkas subjektivt och reflekterar inte nödvändigtvis faktiska eller framtida marknadsförhållanden. 
Sådan information och statistik är baserad på marknadsundersökningar, vilka i sin tur är baserade på urval och subjektiva tolkningar och bedömningar, däribland 
bedömningar om vilken typ av produkter och transaktioner som borde omfattas av den relevanta marknaden, både av de som utför undersökningarna och 
respondenterna. Följaktligen bör potentiella investerare vara uppmärksamma på att den finansiella informationen, marknadsinformationen samt de prognoser 
och uppskattningar av marknadsinformation som återfinns i Prospektet inte nödvändigtvis utgör tillförlitliga indikatorer på Tobiis framtida resultat.

Därutöver har Tobii gjort ett flertal uttalanden i Prospektet avseende sin bransch och sin konkurrensposition inom branschen. Dessa uttalanden är baserade 
på Bolagets erfarenhet och egen undersökning avseende marknadsförhållandena. Tobii kan inte garantera att något av dessa antaganden är riktiga eller att de 
på ett korrekt sätt reflekterar dess marknadsposition inom branschen och ingen av Tobiis interna undersökningar eller information har blivit verifierade av obero-
ende källor, som kan ha uppskattningar eller åsikter avseende branschrelaterad information som skiljer sig från Tobiis.

Innehållet på Bolagets webbplats, webbplatser som tillhör något Koncernföretag och varje webbplats som tillhör tredje part och som hänvisas till häri utgör 
inte en del av Prospektet.

FINANSIELL INFORMATION
Den utvalda historiska finansiella informationen som presenteras i Prospektet har hämtats från de reviderade finansiella rapporterna för räkenskapsåren 2015, 
2014 och 2013. Redovisningen för samtliga år som presenteras i den utvalda historiska finansiella informationen är upprättad i enlighet med IFRS såsom det 
antagits av EU och är reviderade av Bolagets revisor. Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2015, 2014 samt 2013 införlivas i Prospektet genom hän-
visning. Förutom denna finansiella information har ingen information i Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Viss finansiell och annan informa-
tion som presenteras i Prospektet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner 
exakt med angiven totalsumma. 
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Företrädesemissionen i sammandrag

Företrädesrätt
För	varje	befintlig	aktie	som	innehas	på	avstämningsdagen	den	
2 december 2016 erhålls en (1) Teckningsrätt. Tio (10) Teck-
ningsrätter berättigar innehavaren till teckning av en (1) Ny Aktie.  
I den mån samtliga Nya Aktier inte tecknas med företrädesrätt 
erbjuds	dessa	aktieägare	och	övriga	intressenter	till	teckning.

Teckningskurs
Teckningskursen	är	52	SEK	per	aktie.	Courtage	utgår	ej.

Viktiga datum

Avstämningsdag för rätt till  
deltagande i emissionen 2 december 2016

Teckningsperiod 6 december – 22 december 2016

Handel med Teckningsrätter 6 december – 20 december 2016

Handel med BTA 6 december – 28 december 2016

Övrig information

Kortnamn

Aktier TOBII 

Teckningsrätter TOBII TR

BTA 1 TOBII BTA1

BTA 2 TOBII BTA2

ISIN-koder

B-aktier SE0002591420

Teckningsrätter SE0009356652

BTA 1 SE0009356660

BTA 2 SE0009356678

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2016 15 februari 2017

Årsredovisning 2016 6 april 2017

Delårsrapport för perioden  
1	januari	–	31	mars	2017 3	maj	2017

Årsstämma 2017 9	maj	2017
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För mer information om definierade termer och förkortningar som används i Prospektet, se avsnitt ”Definitioner”.
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Sammanfattning

Sammanfattningen är upprättad enligt informationskrav vilka redogörs för i ”Punkter”. Punkterna är 
numrerade i avsnitten A – E (A.1 – E.7).

Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av 
värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt kan det 
dock finnas luckor i punkternas numrering.

Även om det krävs att en punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuella värdepapper och 
 emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då 
ersatts med en kort beskrivning av punkten tillsammans med angivelsen ”Ej tillämplig”.

Avsnitt A – Introduktion och varningar

A.1 Introduktion  
och varningar

Denna	sammanfattning	bör	läsas	som	en	introduktion	till	Prospektet.	Varje	beslut	om	att	
investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av Prospektet i sin helhet från 
investerarens sida. Om yrkande avseende information i ett prospekt anförs vid domstol, 
kan den investerare som är kärande i enlighet med EU-medlemsstaternas nationella lag-
stiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de 
rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som 
lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfatt-
ningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet, eller 
om den inte, läst tillsammans med andra delar av Prospektet, ger nyckelinformation för 
att	hjälpa	investerare	i	övervägandet	att	investera	i	de	värdepapper	som	erbjuds.

A.2 Vidareförsäljning 
av aktier eller  
slutlig placering av 
aktier genom 
finansiella 
mellanhänder

Ej	tillämplig.	Finansiella	mellanhänder	har	inte	rätt	att	använda	Prospektet	för	efterföl-
jande	återförsäljning	eller	slutlig	placering	av	värdepapper.

Avsnitt B – Emittent och eventuell garantigivare

B.1 Firma och  
handelsbeteck-
ning

Bolagets registrerade firma (och tillika handelsbeteckning) är Tobii AB (publ), organisa-
tionsnummer 556613-9654. 

B.2 Säte/Bolagsform/
Jurisdiktion/Land 
där Bolaget 
bildades

Bolaget har sitt säte i Stockholms län, Danderyds kommun. Bolaget är ett svenskt 
publikt aktiebolag bildat och registrerat i Sverige bedriver sin verksamhet enligt svensk 
rätt. Bolagets associationsform regleras av den svenska aktiebolagslagen (SFS 
2005:551).

B.3 Huvudsaklig 
 verksamhet

Tobii är en globalt marknadsledande leverantör av eyetracking-lösningar.1) En produkt 
med	inbyggd	eyetracking-sensor	vet	vad	en	användare	tittar	på.	Detta	gör	det	möjligt	att	
interagera	med	datorer	och	maskiner	med	hjälp	av	ögonen	och	skapa	unika	insikter	om	
mänskligt beteende.

Tobii bedriver sin verksamhet i tre affärsområden, som vart och ett har sina egna 
avgränsade marknader, produkter och personal. Bolaget redovisar respektive affärsom-
råde som ett eget segment.

1)  Arthur D. Little, 2014 samt baserat på Bolagets egen bedömning och marknadsinsikt avseende konkurren-
ternas position på marknaden per dagen för Prospektet.
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B.3 Huvudsaklig 
 verksamhet, forts

•	 	Tobii	Dynavox	–	globalt	ledande	leverantör	av	hjälpmedel	för	alternativ	kommunika-
tion. Verksamhetens produkter omfattar idag både ögonstyrda och pekskärmsbase-
rade	kommunikationshjälpmedel	samt	olika	programvaror.

•	 Tobii	Pro	–	globalt	ledande	leverantör	av	eyetracking-lösningar	för	beteendestudier.
•	 	Tobii	Tech	–	ledande	leverantör	av	komponenter	och	plattformar	för	eyetracking	till	

integrationskunder.

Tobii verkar globalt från sina kontor i Sverige (huvudkontor), USA (kontor i Washington 
DC, Pittsburgh och Mountain View), Kina, Japan, Taiwan, Sydkorea, Storbritannien, 
Tyskland och Norge.

B.4a Betydande 
trender

Nedan	följer	en	beskrivning	av	de	senaste	och	mest	betydande	trenderna	som	påverkar	
Bolaget och dess bransch.

Inom många teknik- och produktområden sker utvecklingen i mycket hög takt idag. 
Hård konkurrens om konsumenternas intresse driver snabb innovationstakt i produkter 
som	exempelvis	virtual	reality,	smartphones,	datorer,	surfplattor	och	bilar.	Kunder	och	
slutanvändare efterfrågar allt mer intuitiva och naturliga användarupplevelser, vilket driver 
ett snabbt ökande intresse för intelligenta sensorer i olika former. Denna trend driver på 
intresset för eyetracking, en intelligent sensorteknologi med potential att fundamentalt 
förändra och förbättra hur vi människor kan interagera med många olika typer av 
 produkter. 

Eyetracking är i sig inte en ny teknologi, men har tidigare primärt använts inom 
avgränsade nischmarknader. Teknologin har utvecklats i hög takt under senare år, vilket 
skapar	möjligheter	att	driva	tillväxt	i	befintliga	nischmarknader	såväl	som	att	implemen-
tera tekniken i ett antal nya potentiellt väldigt stora volymmarknader.

B.5 Koncern-
beskrivning

Koncernen omfattar moderbolaget Tobii AB (publ) samt därutöver 17 direkt eller  indirekt, 
ägda koncernföretag.

B.6 Större aktieägare Tabellen nedan visar Bolagets tio största aktieägare per den 31 oktober 2016 och där-
efter kända förändringar:

Aktieägare* Antal aktier Ägarandel, %
Invifed AB 8 262 295 9,42
Swedbank Robur Fonder 6 831 610 7,75
SSB Client Omnibus AC OM07 (15 PCT) 5 593 444 6,35
Handelsbanken Fonder 4 434 861 5,06
Eskilsson, Henrik** 4 201 433 4,77
Sjätte	AP-fonden 4 000 630 4,54
Amadeus General Partner Limited 2 823 301 3,20
Elvesjö,	John 2 731 501 3,10
Skogö, Mårten 2 533 395 2,87
State Street Bank & Trust Com. Boston 2 132 114 2,42

Totalt 10 största aktieägare 43 601 584 49,55
Övriga aktieägare 44 538 449 50,45

Totalt 88 140 033 100,00

 *  Den 8 november 2016 underrättade Capital Group Tobii om ett innehav på 3 613 018 aktier motsvarande 4,12 procent.
**			Exklusive	2	835	aktier	som	Henrik	Eskilsson	AB	innehar,	ett	bolag	helägt	av	Henrik	Eskilsson,	och	exklusive	1	532	800	aktier	som	

Eskilsson Consulting AB innehar, ett bolag där Henrik Eskilsson är minoritetsägare med 22,5 procent av aktierna.

Utöver de nämnda aktieägare som äger mer än fem procent av kapitalet och rösterna 
finns, såvitt styrelsen kan känna till, per datumet för Prospektets godkännande inga ytter-
ligare	fysiska	eller	juridiska	personer	som	på	grund	av	sina	aktieinnehav	är	
anmälningspliktiga.
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B.7 Utvald historisk 
finansiell 
information

I	de	föjande	tabellerna	nedan	redovisas	Bolagets	utvalda	historiska	finansiella	informa-
tion avseende räkenskapsåren 2015, 2014 och 2013. Den utvalda historiska finansiella 
informationen har hämtats från Bolaget reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 
2015, 2014 och 2013. Redovisningen för samtliga år som presenteras nedan är upprät-
tad i enlighet med IFRS såsom det antagits av EU och har reviderats av Bolagets revisor. 
Den utvalda historiska finansiella informationen innehåller därutöver Tobiis delårsrapport 
för	perioden	1	januari	2016	–	30	september	2016	tillsammans	med	jämförande	finansiell	
information för motsvarande period föregående räkenskapsår som har varit föremål för 
översiktlig granskning av Bolagets revisor. Ingen annan information i Prospektet har 
granskats eller reviderats av Bolagets revisor. 

Prospektet innehåller vissa alternativa finansiella nyckeltal som inte har definierats 
enligt IFRS. Tobii bedömer att dessa nyckeltal ger en bättre förståelse för Bolagets eko-
nomiska trender. Dessa finansiella nyckeltal har, om inget annat anges, inte reviderats 
och ska inte betraktas enskilt eller som ett alternativ till prestationsnyckeltal som har 
framtagits i enlighet med IFRS. Dessutom bör sådana nyckeltal, såsom Tobii har definie-
rat	dem,	inte	jämföras	med	andra	nyckeltal	med	liknande	namn	som	används	av	andra	
bolag. Detta beror på att ovannämnda nyckeltal inte alltid definieras på samma sätt och 
andra bolag kan räkna fram dem på ett annat sätt än Tobii.

Koncernens resultaträkning i sammandrag

1 januari –
30 september
(ej reviderat)

1 januari –
31 december

(reviderat)
Miljoner SEK 2016 2015 2015 2014 2013
Nettoomsättning 747,4 679,9 967,3 620,6 412,1
Kostnad	för	sålda	varor	och	tjänster –202,8 –176,1 –243,8 –181,2 –143,4

Bruttoresultat 544,6 503,8 723,4 439,4 268,7
  

Försäljningskostnader –316,0 –280,5 –393,3 –252,7 –162,7
Forsknings- och utvecklings-
kostnader –215,9 –180,8 –265,0 –169,6 –104,5
Administrationskostnader –68,8 –71,9 –95,9 –81,8 –46,4
Övriga rörelseintäkter och rörelse-
kostnader –0,5 –3,3 –5,0 –4,2 7,4

Rörelseresultat (EBIT) –56,6 –32,7 –35,7 –68,9 –37,5
  

Resultat från finansiella poster    
Resultatandel i intresseföretag – – – –6,5 –13,0
Finansiella intäkter 21,4 19,9 18,5 39,3 0,9
Finansiella kostnader –17,3 –10,0 –10,1 –17,8 –2,3

Summa finansiella intäkter och 
kostnader 4,1 9,9 8,4 15,0 –14,3
Resultat före skatt –52,5 –22,8 –27,3 –53,9 –51,8

  
Skatter 4,1 5,3 2,7 3,0 6,7

Årets resultat –48,4 –17,5 –24,6 –50,9 –45,1
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Koncernens balansräkning i sammandrag

30 september
(ej reviderat)

31 december
(reviderat)

Miljoner SEK 2016 2015 2015 2014 2013

Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 355,2 345,7 331,7 318,8 150,0
Materiella anläggningstillgångar 28,3 34,1 31,8 31,0 14,3
Övriga anläggningstillgångar 62,9 60,1 56,5 53,4 50,3

Summa anläggningstillgångar 446,4 439,8 420,1 403,2 214,6

Omsättningstillgångar    
Kundfordringar 139,5 151,9 168,7 147,8 90,8
Varulager 55,8 51,9 45,8 51,3 27,9
Övriga fordringar 13,5 9,0 8,2 12,4 7,4
Förutbetalda kostnader och upp-
lupna intäkter 27,0 22,1 21,7 18,8 6,6

Summa omsättningstillgångar 235,8 234,8 244,4 230,3 132,7

Likvida medel 329,2 365,2 370,9 119,4 39,2

Summa tillgångar 1 011,4 1 039,9 1 035,4 752,9 386,5

Eget kapital och skulder    
Eget kapital 757,1 801,3 793,8 389,0 275,6
Summa långfristiga skulder 20,7 17,8 20,0 94,9 3,7
Leverantörsskulder 56,0 50,3 44,2 53,6 26,1
Upplupna kostnader och förutbe-
talda intäkter 151,4 150,1 153,8 139,9 67,6
Övriga skulder 26,1 20,4 23,6 75,5 13,5

Summa kortfristiga skulder 233,5 220,8 221,6 269,0 107,2
Summa eget kapital och skulder 1 011,4 1 039,9 1 035,4 752,9 386,5
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

1 januari –  
30 september
(ej reviderat)

1 januari – 31 december
(reviderat)

Miljoner SEK 2016 2015 2015 2014 2013

Den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster –52,5 –22,8 –27,3 –53,9 –51,8
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 82,7 71,7 112,0 62,8 71,7
Betalda skatter –3,0 0,5 0,3 –0,2 –0,2

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändring av 
rörelsekapitalet 27,2 49,4 85,0 8,7 19,6

Kassaflöde från förändring av 
rörelsekapitalet    
Ökning(–)/Minskning(+) av lager –9,4 3,4 9,1 1,2 15,1
Ökning(–)/Minskning(+) av rörelse-
fordringar 22,3 5,1 –11,2 –18,2 –9,3
Ökning(+)/Minskning(–) av rörelse-
skulder 10,7 –5,0 –3,0 7,7 22,8

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 50,9 52,9 79,9 –0,7 48,2

Investeringsverksamheten    
Investeringar i immateriella anlägg-
ningstillgångar –88,1 –77,2 –92,4 –94,3 –95,4
Investeringar i materiella anlägg-
ningstillgångar –14,3 –25,3 –30,4 –21,6 –15,2
Förvärv av dotterföretag – – – –92,8 –
Avyttring av koncernföretag – – – – –10,6
Investeringar i finansiella tillgångar – 2,0 2,1 –1,1 0,3

Kassaflöde från investerings-
verksamheten –102,4 –100,4 –120,7 –209,8 –120,9

Finansieringsverksamheten    
Nyemission 2,0 429,7 429,3 166,1 –
Försäljning	av	teckningsoptioner	i	
incitamentsprogram 5,8 3,1 3,1 0,1 –
Förändring i upplåning – –142,1 –142,1 119,1 –

Kassaflöde från finansierings-
verksamheten 7,8 290,7 290,3 285,3 0
Periodens kassaflöde –43,7 243,1 249,6 74,8 –72,7

Kursdifferenser i likvida medel 2,0 2,7 1,9 5,3 –0,9
Likvida	medel	vid	periodens	början 370,9 119,4 119,4 39,2 112,8
Likvida medel vid periodens slut 329,2 365,2 370,9 119,4 39,2
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Segmentsinformation
1 januari –  

30 september
(ej reviderat)

1 januari – 31 december
(reviderat)

Miljoner SEK 2016 2015 2015 2014 2013

Nettoomsättning
Tobii	Dynavox 557,1 521,4 740,3 441,7 233,9
Tobii Pro 171,0 144,8 209,5 167,3 170,9
Tobii Tech 55,5 43,3 58,6 36,6 20,5
Övrigt och elimineringar –36,2 –29,5 –41,1 –25,0 –13,2

Summa 747,4 679,9 967,3 620,6 412,1

Rörelseresultat (EBIT)
Tobii	Dynavox 83,2 74,2 119,0 41,9 20,6
Tobii Pro 3,3 10,4 21,2 12,9 18,6
Tobii Tech –143,1 –117,1 –175,7 –121,6 –84,9
Övrigt och elimineringar – –0,2 –0,2 –2,0 8,3

Summa –56,6 –32,7 –35,7 –68,9 –37,5

Koncernens nyckeltal
Vissa nyckeltal som presenteras nedan är alternativa nyckeltal som inte är definierade 
enligt IFRS. Bolaget anser att dessa finansiella mått ger en bättre förståelse för tren-
derna avseende det finansiella resultatet och att alternativa nyckeltal är användbar infor-
mation för investerare i kombination med andra mått som är definierade i enlighet med 
IFRS. Ett finansiell mått som inte definierats enligt IFRS definieras som ett mått som 
mäter historiska eller framtida finansiella resultat, finansiell position eller kassaflöden 
men	som	exkluderar	eller	inkluderar	belopp	som	inte	skulle	justeras	på	samma	sätt	som	i	
det	närmast	jämförbara	IFRS-måttet.	Dessa	finansiella	mått	ska	inte	betraktas	isolerat	
från eller som ett substitut till de resultat mått som tas fram i enlighet med IFRS. Sådana 
mått,	som	definierats	av	Tobii,	är	dessutom	kanske	inte	jämförbara	med	andra	mått	med	
liknande	namn	som	används	av	andra	bolag.	Nyckeltalen	nedan	är	ej	reviderade	om	inte	
annat anges.
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Nyckeltal för Koncernen

1 januari –  
30 september
(ej reviderat)

1 januari – 31 december
(reviderat)

Miljoner SEK 2016 2015 2015 2014 2013

Nyckeltal definierade enligt IFRS
Resultat per aktie, SEK –0,55 –0,22 –0,30 –0,82 –0,76
Resultat per aktie efter utspädning, 
SEK –0,55 –0,22 –0,30 –0,82 –0,76
Eget	kapital,	miljoner	SEK 757,1 801,3 793,8 389,0 275,6
Medelantal utestående aktier,  
miljoner 87,6 79,9 81,8 61,9 59,5
Medelantal utestående aktier efter 
utspädning,	miljoner 91,2 83,1 85,1 64,1 61,4

Alternativa nyckeltal som inte är 
definierade enligt IFRS
EBITDA,	miljoner	SEK 29,5 50,8 81,1 5,6 26,5
Rörelseresultat	(EBIT),	miljoner	SEK –56,6 –32,7 –35,7 –68,9 –37,5
Rörelsekapital,	miljoner	SEK 2,3 14,0 22,9 18.7 25,5

Nettoskuld/(kassa),	miljoner	SEK –329,2 –365,2 –370,9 15,1 –39,2
Soliditet, % 74,9 77,1 76,7 51,7 71,3
Nettoskuldsättningsgrad, % neg. neg. neg. 3,9 neg.

Bruttomarginal, % 72,9 74,1 74,8 70,8 65,2
EBITDA-marginal, % 3,9 7,5 8,4 0,9 6,4
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % –7,6 –4,8 –3,7 –11,1 –9,1
Räntabilitet på eget kapital, % –6,3 –2,7 –3,6 –17,2 –15,0

Eget kapital per aktie, SEK 8,6 9,1 9,1 5,7 4,6
Balansomslutning,	miljoner	SEK 1 011,4 1 039,9 1 035,4 752,9 386,5

Kassaflöde från den löpande 
	verksamheten,	miljoner	SEK 50,9 52,9 79,9 –0,7 48,2
Kassaflöde efter löpande investe-
ringar,	miljoner	SEK –51,5 –47,6 –40,7 –117,7 –61,8

Antal utestående aktier vid 
	periodens	slut,	miljoner 87,7 87,6 87,6 68,9 59,5
Antal utestående aktier efter utspäd-
ning	vid	periodens	slut,	miljoner 91,7 90,9 90,9 72,0 61,4

Medelantal anställda 671 569 584 467 372
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Avstämningstabeller
Nedan	följer	härledning	av	för	vissa	alternativa	nyckeltal	som	visar	de	olika	nyckeltals-
komponenter som vissa av de alternativa nyckeltalen består av. Nyckeltalen har inte 
 reviderats.

EBITDA
1 januari –  

30 september 1 januari – 31 december
Miljoner SEK 2016 2015 2015 2014 2013
Rörelseresultat (EBIT) –56,6 –32,7 –35,7 –68,9 –37,5
Avskrivningar av materiella 
 anläggningstillgångar 17,4 23,4 28,4 15,9 16,4
Avskrivningar av immateriella 
anläggningstillgångar 68,7 60,1 88,3 58,1 46,9
Nedskrivningar av materiella och 
 immateriella anläggningstillgångar – – 0,1 0,4 0,7

EBITDA 29,5 50,8 81,1 5,6 26,5
EBITDA-marginal, % 3,9 7,5 8,4 0,9 6,4

Kassaflöde efter löpande investeringar
1 januari –  

30 september 1 januari – 31 december
Miljoner SEK 2016 2015 2015 2014 2013
Kassaflöde från den löpande 
 verksamheten 50,9 52,9 79,9 –0,7 48,2
Kassaflöde från investeringsverk-
samheten,	exklusive	investeringar	i	
dotter- och intresseföretag –102,4 –100,4 –120,6 –117,0 –110,0

Kassaflöde efter löpande  
investeringar, miljoner SEK –51,5 –47,5 –40,7 –117,7 –61,8

Rörelsekapital
30 september 31 december

Miljoner SEK 2016 2015 2015 2014 2013
Kundfordringar 139,5 151,9 168,7 147,8 90,8
Varulager 55,8 51,9 45,8 51,3 27,9
Övriga fordringar 13,5 9,0 8,2 12,4 7,4
Förutbetalda kostnader och 
 upplupna intäkter 27,0 22,1 21,7 18,8 6,6
Leverantörsskulder –56,0 –50,3 –44,2 –53,6 –26,1
Upplupna kostnader och 
 förutbetalda intäkter –151,4 –150,1 –153,8 –139,9 –67,6
Övriga skulder –26,1 –20,4 –23,6 –18,1 –13,5

Rörelsekapital 2,3 14,0 22,9 18,7 25,5

Nettoskuld
30 september 31 december

Miljoner SEK 2016 2015 2015 2014 2013
Likvida medel 329,2 365,2 370,9 119,4 39,2
Långfristiga räntebärande skulder – – – –77,1 –
Kortfristiga räntebärande skulder – – – –57,4 –

Nettoskuld –329,2 –365,2 –370,9 15,1 –39,2
Eget kapital 757,1 801,3 793,8 389,0 275,6

Nettoskuldsättningsgrad, % neg. neg. neg. 3,9 neg.
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Räntabilitet på eget kapital
1 januari –  

30 september 1 januari – 31 december
Miljoner SEK 2016 2015 2015 2014 2013
Periodens resultat –48,4 –17,5 –24,6 –50,9 –45,1
Genomsnittligt eget kapital 768,3 635,5 674,6 294,9 304,1

Räntabilitet på eget kapital, % –6,3 –2,8 –3,6 –17,3 –14,8

Definitioner av alternativa nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS
Nedan	följer	definitioner	av	de	alternativa	nyckeltalen	som	inte	är	definierade	enligt	IFRS	
samt	en	förklaring	till	varför	varje	mått	presenteras	av	Bolaget.	

Definition Förklaring

EBITDA, miljoner SEK Rörelseresultatet före avskriv-
ningar och nedskrivningar i för-
hållande till rörelsens nettoom-
sättning. 

EBITDA används för att mäta 
resultatet från den löpande verk-
samheten, oberoende av av- och 
nedskrivningar. 

Rörelseresultat (EBIT),  
miljoner SEK

Resultatet före finansiella intäk-
ter och kostnader och skatter.

Rörelseresultatet används för 
att mäta operativ lönsamhet.

Rörelsekapital, miljoner SEK Lager, kundfordringar och andra 
kortfristiga fordringar minus 
leverantörsskulder och övriga 
kortfristiga icke räntebärande 
skulder.

Rörelsekapitalet används för att 
mäta Bolagets förmåga att möta 
kortfristiga kapitalkrav.

Nettoskuld/(kassa),  
miljoner SEK

Likvida medel minus räntebä-
rande skulder.

Nettoskulden representerar 
Bolagets förmåga att betala av 
samtliga skulder om dessa för-
föll på balansdagen med före-
tagets tillgängliga likvida medel 
på balansdagen.

Soliditet, % Eget kapital i procent av balans-
omslutningen.

Soliditet visar hur stor andel av 
totala tillgångar som finansieras 
av aktieägarna med eget kapital.

Nettoskuldsättningsgrad, % Nettoskuld dividerat med eget 
kapital.

Nettoskuldsättningsgrad mäter i 
 vilken utsträckning Bolaget 
finansieras av lån.

Bruttomarginal, % Bruttoresultatet i förhållande till 
rörelsens nettoomsättning. 

Bruttomarginal används för att 
mäta produktionslönsamheten.

EBITDA-marginal, % Rörelseresultatet före avskriv-
ningar och nedskrivningar i 
 förhållande till rörelsens netto-
omsättning. 

EBITDA-marginal används för 
att ställa EBITDA i relation till 
omsättningen. 

Rörelsemarginal  
(EBIT-marginal), %

Rörelseresultatet i förhållande 
till rörelsens nettoomsättning.

Rörelsemarginal används för att 
ställa EBIT i relation till omsätt-
ningen och är ett mått på 
 Bolagets lönsamhet.

Räntabilitet på eget kapital, % Resultatet efter skatt i förhål-
lande till genomsnittligt eget 
kapital under perioden.

Räntabilitet på eget kapital 
används för att analysera lön-
samhet över tid.

Eget kapital per aktie, SEK Eget kapital vid periodens 
utgång hänförligt till moder-
bolagets aktieägare dividerat 
med antal aktier vid periodens 
utgång. 

Eget kapital per aktie mäter 
Bolagets nettovärde per aktie.
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Definition Förklaring

Balansomslutning, miljoner 
SEK

Summa tillgångar vid periodens 
utgång. 

Balansomslutning är ett mått på 
värdet av Bolagets tillgångar vid 
periodens slut. 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten, miljoner SEK

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten inklusive föränd-
ring i rörelsekapital och före 
kassa flöde från investerings- 
och finansieringsverksamhet.

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten används som ett 
mått på det kassaflöde som 
Bolaget genererar före investe-
ringar och finansiering.

Kassaflöde efter löpande 
investeringar, miljoner SEK

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten minus investe-
ringar i immateriella, materiella 
och finansiella anläggningstill-
gångar,	exklusive	investeringar	i	
dotter- och intresseföretag.

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten används som ett 
mått på det kassaflöde som 
Bolaget genererar före förvärv 
av bolag och finansierings-
verksamhet.

Antal utestående aktier vid 
periodens slut, miljoner

Antalet aktier som är utestående 
vid periodens utgång. 

Antal utestående aktier vid 
 periods slut visar antalet aktier 
som eventuella vinst fördelas. 

Antal utestående aktier efter 
utspädning vid periodens slut, 
miljoner

Summan av antalet aktier som  
är utestående och samtliga 
potentiella stamaktier som är 
utestående vid periodens 
utgång.

Antal utestående aktier efter 
utspädning vid periods slut visar 
antalet aktier som eventuella 
vinst fördelas om alla potentiella 
stamaktier förvandlas till aktier. 

Medelantal anställda Medelantalet tillsvidare-
anställda, inklusive deltids-
anställda omräknade till heltids-
anställningar.

Medelantal anställda är ett mått 
på heltidsantällda i företag som 
behövs för att genera periodens 
resultatet. 

Väsentliga händelser under perioden 1 januari 2013 – 30 september 2016
Koncernens	rörelseresultat	för	perioden	1	januari	–	30	september	2016	uppgick	till	
–56,6	miljoner	SEK	jämfört	med	–32,7	miljoner	SEK	för	motsvarande	period	2015.	
Minskningen	med	23,9	miljoner	SEK	berodde	främst	på	ökade	investeringar	i	FoU	och	
sälj–	och	marknadsorganisationerna	i	alla	tre	affärsområden.	Valutaeffekter	hade	ingen	
signifikant påverkan på rörelseresultatet.

Koncernens	rörelseresultat	för	2015	uppgick	till	–35,7	miljoner	SEK	jämfört	med	
–68,9	miljoner	SEK	under	2014.	Förbättringen	av	Koncernens	rörelseresultat	var	
33,2	miljoner	SEK	och	berodde	på	omsättningsökning	i	Tobii	Dynavox	och	Tobii	Pro,	
bättre bruttomarginaler och engångseffekten av Steve Gleason Act. I april 2015 genom-
fördes	börsintroduktionen	på	Nasdaq	Stockholm	och	Bolaget	tillfördes	429	miljoner	
SEK efter avdrag för emissionskostnader.

Koncernens	rörelseresultat	för	2014	uppgick	till	–68,9	miljoner	SEK	jämfört	med	
–37,5	miljoner	SEK	under	2013.	Minskningen	speglar	effekten	av	de	ökade	investering-
arna	i	Tobii	Tech.	De	positiva	rörelseresultaten	från	Tobii	Dynavox	och	Tobii	Pro,	som	
under	2014	ökade	med	sammantaget	15,6	miljoner	SEK	till	54,8	miljoner	SEK,	var	inte	
tillräckliga för att balansera upp rörelseunderskottet i Tobii Tech vilket uppgick till 
–121,6	miljoner	SEK.	Två	nyemissioner	på	100	miljoner	SEK	och	69	miljoner	SEK	före	
emissionskostnader	på	3	miljoner	SEK	genomfördes.

Väsentliga händelser efter den 30 september 2016
Inga väsentliga förändringar har skett i Bolagets finansiella ställning efter 30 september 
2016.

Bolagets CFO, Esben Olesen har i oktober 2016 sagt upp sig och kommer att lämna 
sin post i mars 2017. Processen med att utse en efterträdare har inletts.
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I	november	2016	offentliggjorde	Tobii	att	Bolaget	har	tecknat	ett	utvecklings-	och	licens-
avtal med en stor smartphone-tillverkare för utveckling och leverans av eyetracking- 
mjukvara	för	implementation	i	en	specifik	smartphone-modell.

B.8 Utvald 
proformaredovis-
ning

Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen proformaredovisning.

B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Bolaget offentliggör inte någon resultatprognos.

B.10 Anmärkningar i 
revisions-
berättelser

Ej tillämplig. Det finns inte några anmärkningar i revisionsberättelserna.

B.11 Otillräckligt 
rörelsekapital

Ej tillämplig. Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt 
för de aktuella behoven den kommande tolvmånadersperioden.

Avsnitt C – Värdepapper

C.1 Slag och kategori Företrädesemissionen utgörs av aktier i Tobii AB (publ), org.nr. 556613-9654. ISIN-kod: 
SE0002591420.

C.2 Valuta Aktierna är denominerade i SEK.

C.3 Antal utgivna 
aktier

Per dagen för Prospektet finns det totalt 88 140 033 aktier i Bolaget, vardera med ett 
kvotvärde om cirka 0,0073 SEK. Aktierna berättigar till totalt 88 140 033 röster. Samt-
liga aktier är fullt betalda.

C.4 Aktiernas 
rättigheter

Varje	aktie	i	Bolaget	berättigar	innehavaren	till	en	röst	på	bolagsstämma,	och	varje	aktie-
ägare är berättigad att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. Om 
Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kontantemission 
eller en kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna 
sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier som innehades före emissionen.

Aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdel-
ning som infaller närmast efter att aktierna tagits upp till handel. Beslut om vinstutdelning 
fattas av bolagsstämman och utbetalas genom Euroclear Swedens försorg. Rätt till 
utdelning tillkommer den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen 
för utdelningen är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear Sweden förda 
aktieboken. Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets till-
gångar och eventuella överskott i händelse av likvidation.

C.5 Inskränkningar i 
den fria 
överlåtbarheten

Ej tillämplig. Aktierna i Bolaget är inte föremål för några överlåtelsebegränsningar.

C.6 Ansökan om 
 upptagande till 
handel på regle-
rad marknad

Bolagets aktier handlas på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm under kort-
namnet TOBII och med ISIN-kod SE0002591420. De Nya Aktierna kommer att tas upp 
till handel på Nasdaq Stockholm.

C.7 Utdelningspolicy Under	de	närmaste	åren	kommer	Tobiis	utvecklings-	och	expansionsplaner	för	affärsom-
rådet Tobii Tech att prioriteras framför utdelningar till aktieägare. 

Bolaget har inte beslutat om vinstutdelning under perioden som omfattar den histo-
riska finansiella informationen i Prospektet. 
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Avsnitt D – Risker

D.1 Huvudsakliga 
 risker relaterade 
till emittenten eller 
 branschen

Tobiis verksamhet och marknad är föremål för ett antal risker som helt eller delvis är utan-
för Bolagets kontroll och som påverkar eller kan komma att påverka Tobiis verksamhet, 
finansiella ställning och resultat. Nedanstående riskfaktorer, som beskrivs utan inbördes 
rangordning och utan anspråk på att vara heltäckande, bedöms vara av betydelse för 
Tobiis framtida utveckling. Huvudsakliga risker relaterade till Bolagets verksamhet och 
marknad innefattar:
•	 	Samtliga	av	de	marknader	som	Tobii	verkar	på	och	adresserar	präglas	av	en	hög	tek-

nisk förändringstakt. Om Tobii misslyckas med att utveckla sina produkter i takt med 
att dess marknader och tillgänglig teknologi utvecklas så kan detta få väsentlig nega-
tiv effekt på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat.

•	 	Det	finns	ett	antal	mindre	konkurrenter	på	de	marknader	som	Tobii	Dynavox,	Tobii	Pro	
och Tobii Tech är verksam på. Vidare kan Tobii i framtiden även utsättas för konkur-
rens från andra stora, väletablerade och finansiellt starka aktörer. Om Tobii miss-
lyckas med att möta ökad konkurrens på ett framgångsrikt sätt så kan detta få 
väsentlig negativ effekt på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och/eller 
resultat.

•	 	För	Tobii	Tech	finns	en	risk	att	strategin	att	gå	in	på	nya	volymmarknader	inte	lyckas	
vilket skulle kunna få väsentlig negativ effekt på Koncernens verksamhet och att för-
väntade framtida vinster uteblir. 

•	 	Tobiis	verksamhet	är	i	vissa	fall	beroende	av	enstaka	kunder.	Särskilt	inom	affärsom-
rådet Tobii Tech ingås avtal med stora kunder för integration av teknologi från Tobii. 
Tobii är också beroende av andra viktiga partners. Om avtal av någon anledning sägs 
upp eller aldrig genomförs kan detta få väsentlig negativ effekt på Koncernens verk-
samhet, finansiella ställning och/eller resultat.

•	 	Defekter	i	Tobiis	produkter	kan	få	en	rad	betydande	negativa	konsekvenser,	såsom	
kostsamma återkallningsprogram och sänkt förtroende för Bolaget och dess produk-
ter. Ett krav som framgångsrikt riktas mot Tobii, eller en skyldighet att medverka i en 
produkt- eller applikationsåterkallelse, kan få väsentlig negativ inverkan på Tobiis 
anseende och/eller på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och/eller 
 resultat.

•	 	Tobii	är	beroende	av	ett	mindre	antal	externa	leverantörer	för	inköp	av	komponenter	
och montering av produkter och förseningar och andra leveransstörningar kan få 
väsentlig negativ effekt på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och/eller 
resultat. 

•	 	Tobiis	produkter	används	i	en	mängd	olika	miljöer,	såväl	i	användarnas	hem	som	på	
arbetsplatser. Brister i produkterna skulle kunna orsaka personskador och det före-
ligger	potentiellt	risk	att	Tobiis	produkter	kan	ge	upphov	till	ljuskänslig	epilepsi	och	
om	krav	riktas	mot	Tobii	till	följd	av	något	av	detta	kan	det	få	väsentlig	negativ	effekt	
på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat.

•	 	Om	Tobii	inte	lyckas	behålla	ledande	befattningshavare	och	nyckelpersoner	samt	
rekrytera högkvalificerad personal, skulle detta kunna få negativ effekt på Koncer-
nens verksamhet.

•	 	Det	finns	risk	att	Tobii	i	framtiden	involveras	i	rättsliga	eller	administrativa	förfaranden	
om immateriella rättigheter, vilket kan avse omfattande skadeståndsanspråk eller 
andra krav på betalningar, inklusive skadeståndskrav från kunder eller konkurrenter 
för brott mot konkurrenslagstiftning. Det finns också risk att Tobii eller Tobiis kunder 
stäms för intrång av andras immateriella rättigheter. Det kan även medföra att Tobiis 
licenstagare och kunder riktar garanti- och ersättningskrav mot Bolaget. Om dessa 
risker realiseras skulle det kunna få väsentlig negativ effekt på Koncernens verksam-
het, finansiella ställning och/eller resultat.

•	 	Den	30	september	2016	uppgick	Koncernens	totala	immateriella	tillgångar	till	
355,2	miljoner	SEK.	Om	en	framtida	nedskrivning	blir	nödvändig	kan	detta	få	väsent-
lig negativ effekt på Tobiis redovisade resultat och egna kapital.
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D.1 Huvudsakliga ris-
ker relaterade till 
emittenten eller 
 branschen
(forts)

•	 	Om	Tobii	Dynavox	misslyckas	med	att	erhålla	och	bibehålla	medicinska	och	regulato-
riska	tillstånd	för	de	produkter	som	marknadsförs	och	säljs	på	strategiska	marknader	
skulle detta kunna få väsentligt negativa effekter för Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och/eller resultat.

•	 	Bolaget	är	exponerat	mot	skatterisker,	bland	annat	avseende	internprissättning	och	
mervärdesskatt	vid	försäljning	online	och	om	dessa	risker	skulle	förverkligas	skulle	
det kunna få väsentligt negativ effekt på Tobiis verksamhet, finansiella ställning   
och/eller resultat.

•	 	Tobiis	globala	verksamheter	ger	upphov	till	betydande	kassaflöden	i	andra	valutor	än	
SEK.	Följaktligen	skulle	eventuella	fluktuerande	valutakurser	kunna	medföra	väsent-
lig negativ effekt på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat.

D.3 Huvudsakliga  
risker relaterade 
till värdepapperen

Alla investeringar i värdepapper är förknippade med risker. Sådana risker kan leda till att 
priset på Bolagets aktier faller avsevärt och investerare riskerar att förlora hela eller delar 
av sin investering. Huvudsakliga risker relaterade till Bolagets aktier innefattar:
•	 	Aktiekursen	kan	vara	volatil	och	gå	ner	väsentligt	i	värde;
•	 	Tobii	kan	komma	att	behöva	ytterligare	kapital	som,	om	sådant	kan	erhållas,	kan	

komma	att	späda	ut	investerarnas	ägarandelar	och	påverka	priset	på	aktierna;
•	 	Nuvarande	större	aktieägare	kommer	även	fortsättningsvis	att	ha	betydande	infly-

tande	över	Tobii	och	möjlighet	att	påverka	ärenden	som	kräver	aktieägarnas	godkän-
nande	efter	Erbjudandet;

•	 	Tobiis	möjlighet	ett	lämna	utdelning	till	sina	aktieägare	beror	på	Bolagets	framtida	
intjäning,	finansiella	ställning,	kassaflöden,	behov	av	rörelsekapital,	kostnader	för	
investeringar	och	andra	faktorer;

•	 	Befintliga	aktieägares	framtida	försäljning	av	aktier	kan	få	kursen	för	aktierna	att	
sjunka;

•	 	En	aktiv	handel	i	Teckningsrätter	och	BTA	kan	komma	att	utebli;
•	 	Valutakursdifferenser	kan	ha	negativ	inverkan	på	värdet	av	aktieinnehav	eller	lämnade	

utdelningar;	och
•	 	Aktieägare	i	USA	eller	andra	länder	utanför	Sverige	kan	komma	att	exkluderas	i	fram-

tida kontantemissioner.



Inbjudan	till	teckning	av	aktier	i	Tobii	AB	(publ)

Sammanfattning

15

Avsnitt E – Erbjudande

E.1 Emissionsbelopp 
och emissions  
kostnader

Företrädesemissionen	kommer	att	tillföra	Tobii	cirka	448	miljoner	SEK	efter	emissions-
kostnader.	Emissionskostnaderna	beräknas	uppgå	till	cirka	10	miljoner	SEK.	Inga	kost-
nader kommer att åläggas investerare.

E.2a Motiven till  
Erbjudandet och 
användning av 
emissionslikvid

Utvecklingen och intresset för eyetracking har accelererat kraftigt under senare tid, sär-
skilt inom områdena virtual reality och smartphones. Detta illustreras bland annat av 
Tobiis	nyligen	offentliggjorda	design	win	med	en	stor	smartphone-tillverkare	och	
 Googles förvärv av eyetracking-bolaget Eyefluence.

Under de senaste 12 månaderna har det blivit allt mer uppenbart att eyetracking 
kommer att vara en central komponent i framtidens VR-headsets och smartphones. Tobii 
avser nu att kraftigt öka investeringstakten inom dessa områden för att kunna ta en 
ledande	marknadsposition.	Precis	som	inom	Tobii	Dynavox,	Tobii	Pro	och	speldatorom-
rådet i Tobii Tech så avser Tobii att bli en ledande leverantör av eyetracking-teknologi 
även inom VR och smartphones. 

För att nå en långsiktigt attraktiv affärsmodell är Tobiis strategi att utöver eyetracking-
algoritmer även utveckla och leverera hårdvarukomponenter så som ASICs och special-
designade	bildsensorer	samt	applikationsmjukvaror,	understödda	av	Tobiis	ledande	
patentportfölj	inom	eyetracking.

Användning av emissionslikvid
VR:	Tobii	avser	att	under	en	treårsperiod	(2017–2019)	investera	cirka	150	miljoner	SEK	
(nettokassaflöde) inom VR-området.

Smartphones: Tobii avser att under en treårsperiod (2017–2019) investera cirka 150 
miljoner	SEK	(nettokassaflöde)	inom	smartphone-området.	

Förvärv och ytterligare möjligheter: Utöver ovanstående satsningar har Tobii identifie-
rat	flera	potentiellt	intressanta	förvärvsobjekt	inom	de	tre	affärsområdena	Tobii	Dynavox,	
Tobii	Pro	och	Tobii	Tech.	En	starkare	kassa	ger	Bolaget	en	större	flexibilitet	och	förmåga	
att snabbt kunna genomföra förvärv av företag, teknologier och immaterialrättigheter. 

Tobii Tech avser även att göra initiala investeringar i teknik- och marknadsbearbet-
ning inom fordonsindustrin, vilket inom några år kan utvecklas till ytterligare en stor 
	möjlighet	för	Tobii.

E.3 Former och villkor Styrelsen	i	Tobii	beslutade	den	5	november	2016,	under	förutsättning	av	efterföljande	
godkännande	vid	extra	bolagsstämma,	om	en	nyemission	av	aktier	med	företrädesrätt	för	
Bolagets aktieägare.

Styrelsen fastställde den 23 november 2016 också villkoren för Företrädesemissio-
nen och beslutade att högst 8 814 003 Nya Aktier ska emitteras till en teckningskurs om 
52	SEK	per	aktie.	Styrelsens	beslut	godkändes	av	extra	bolagsstämma	den	30	novem-
ber 2016.

Genom Företrädesemissionen ökas Tobiis aktiekapital med högst 63 962,63 SEK. 
Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna de Nya Aktierna i förhållande till de 
aktier de äger. Avstämningsdag för rätt till erhållande av Teckningsrätter är den 2 decem-
ber 2016.

För en befintlig aktie, oavsett serie, som aktieägarna innehar erhålls en (1) Teck-
ningsrätt. Tio (10) Teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) Ny Aktie.

För det fall samtliga Nya Aktier inte tecknas med företrädesrätt har aktieägare och 
övriga	intressenter	möjlighet	att	teckna	Nya	Aktier	utan	företrädesrätt.	Tilldelning	av	Nya	
Aktier som tecknats utan företrädesrätt ska i första hand tilldelas sådana tecknare som 
också tecknat Nya Aktier med stöd av företrädesrätt och i andra hand till tecknar som 
inte har tecknat Nya Aktier med företrädesrätt.

Teckning ska ske under perioden från och med den 6 december 2016 till och med 
den 22 december 2016, eller sådant senare datum som beslutas av styrelsen.
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E.4 Intressen som har 
betydelse för 
Erbjudandet

Tobiis	finansiella	rådgivare	i	samband	med	Erbjudandet	är	Carnegie.	Carnegie	(samt	till	
dem närstående företag) har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, 
tjänster	inom	ramen	för	den	ordinarie	verksamheten	och	i	samband	med	andra	transak-
tioner åt Tobii för vilka Carnegie erhållit, respektive kan komma att erhålla, ersättning.

E.5 Lock-up 
arrangemang

Ej tillämpligt. Företrädesemissionen	omfattas	ej	av	några	Lock-up-avtal.

E.6 Utspädnings  
effekt

Förestående Företrädesemission kommer vid full teckning att medföra antalet aktier i 
Bolaget	ökar	från	88	140	033	aktier	till	96	954	036	aktier.	Aktieägare	som	väljer	att	inte	
delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med totalt högst 
8 814 003 Nya Aktier motsvarande cirka 9 procent av det totala antalet aktier och 
	rösterna	i	Bolaget	efter	Företrädesemissionen	men	har	möjlighet	att	helt	eller	delvis	
	kompensera	sig	ekonomiskt	för	utspädningen	genom	att	sälja	sina	Teckningsrätter.

E.7 Kostnader för 
investerare

Ej tillämplig. Bolaget ålägger inte investeraren några kostnader.
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Risker relaterade till Tobii, dess verksamhet  
och bransch
Hög teknisk förändringstakt

Samtliga av de marknader som Tobii verkar på och adres-
serar präglas av en hög teknisk förändringstakt. Respek-
tive affärsområdes förmåga att förutse den tekniska 
utvecklingen och marknadernas behov samt anpassa sina 
produkter därefter är därför av central betydelse för 
affärsområdenas och hela Koncernens fortsatta utveck-
ling. Det finns dock en risk att affärsområdena missbedö-
mer denna utveckling. Vidare kan konkurrenter komma att 
lansera	nya	tekniska	lösningar	som	erbjuder	en	bättre	
upplevelse	och/eller	en	bättre	produkt	än	vad	Tobii	erbju-
der. Om Tobii misslyckas med att utveckla sina produkter i 
takt med att dess marknader och tillgänglig teknologi 
utvecklas så kan detta få väsentlig negativ effekt på 
 Koncernens verksamhet, finansiella ställning och/eller 
 resultat. 

Ökad konkurrens

Tobiis marknadsposition beror till stor del på Bolagets 
framstående produkter och teknologi. Det finns ett antal 
mindre	konkurrenter	som	utvecklar	och	erbjuder	konkurre-
rande teknologi och produkter på de marknader som Tobii 
Dynavox,	Tobii	Pro	och	Tobii	Tech	är	verksam	på.	Det	finns	
en risk att dessa eller helt nya aktörer utvecklar nya tekno-
logier	och	lanserar	produkter	som	erbjuder	bättre	pris	och	
prestanda än Tobii och därmed tar marknadsandelar från 
Bolaget.

Vidare kan Tobii även i framtiden fortsätta att utsättas 
för konkurrens från andra stora, väletablerade och finan-
siellt starka aktörer som kan komma att utveckla egna lös-

ningar	eller	förvärva,	investera	i	eller	etablera	joint	
	ventures	med	leverantörer	som	jämfört	med	Tobii	har	lik-
nande	eller	konkurrerande	teknologi.	Exempelvis	förvär-
vade nyligen Google, som är en stor och finansiellt stark 
aktör, eyetracking-bolaget Eyefluence för att förstärka sin 
satsning inom virtual reality (”VR”). Dessutom kan Bola-
get komma att utsättas för ökad konkurrens från kompo-
nentleverantörer på marknader där eyetracking-teknologi 
kan	implementeras,	till	exempel	inom	fordons-	eller	dator-
industrin. Detta kan bland annat medföra att Tobii förlorar 
marknads andelar.

Om Tobii misslyckas med att möta ökad konkurrens på 
ett framgångsrikt sätt så kan detta få väsentlig negativ 
effekt på Koncernens verksamhet, finansiella ställning 
och/eller resultat.

Prispress och konkurrens från konsumentprodukter i 
nischmarknaderna

Marknadsintroduktioner	av	ny	och	komplex	teknologi	
präglas ofta initialt av hög prissättning vilket även gäller 
för eyetracking. Allmän teknologiutveckling i kombination 
med den FoU som Tobii och andra aktörer fortlöpande 
bedriver har under de senaste åren kraftigt reducerat pro-
duktionskostnaden för eyetracking-produkter vilket har 
lett	till	sjunkande	priser	och	ökade	volymer.	I	takt	med	att	
eyetracking-teknologin även blir mer tillgänglig inom kon-
sumentelektronik kan den nuvarande prisnivån för speci-
alutvecklade produkter med integrerad eyetracking 
komma	att	sjunka.

För	Tobii	Dynavox	har	billiga	kommunikationsappar	för	
vanliga surfplattor tagit marknadsandelar från specialut-
vecklade, dyrare pekskärmsbaserade kommunikations-
apparater. Det finns en risk att denna utveckling fortsätter 

Riskfaktorer

En investering i Tobiis aktier är förknippad med olika risker. Ett antal faktorer påverkar, eller skulle 
kunna påverka, Tobiis affärsverksamhet, både direkt och indirekt. Nedan beskrivs, utan någon 
 särskild ordning och utan anspråk på att vara uttömmande, några av de riskfaktorer och väsentliga 
omständigheter som anses vara avgörande för Tobiis verksamhet och framtida utveckling. Riskerna 
nedan är inte de enda som Bolaget och dess aktieägare kan komma att exponeras för. Ytterligare 
 risker som för närvarande är okända för Bolaget, eller som Tobii för närvarande tror är oväsentliga, 
kan också få negativ inverkan på Tobiis verksamhet, resultat eller finansiella ställning. Sådana risker 
kan även leda till att Tobiis aktiekurs faller kraftigt, och investerare kan potentiellt förlora hela eller 
delar av sin investering.

Utöver detta avsnitt bör investerare även beakta den övriga informationen i Prospektet i dess 
 helhet. Prospektet innehåller även framåtriktade uttalanden som är avhängiga av framtida händelser, 
risker och osäkra förhållanden. Tobiis verkliga resultat kan i hög grad avvika från de förväntade 
 resultaten i dessa framåtriktade uttalanden till följd av många faktorer, inklusive de risker som 
beskrivs nedan och på andra ställen i Prospektet.
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och att en liknande utveckling i framtiden även påverkar 
marknaden för ögonstyrda kommunikationsapparater. 

Genom att enklare och billigare eyetrackers blir till-
gängliga för konsumentmarknaden finns en risk att flera 
av	Tobii	Pros	kunder	väljer	sådana	produkter	istället	för	
affärsområdets dyrare hårdvara. Tobii Pro har en prisdiffe-
rentieringsstrategi som innebär att affärsområdet sänker 
priserna på vissa av sina produkter men det finns en risk 
att	egna	prissänkningar	leder	till	att	priserna	sjunker	
	snabbare	än	tillväxten	av	sålda	system	för	Tobii	Pro.	

Om	marknadspriserna	för	eyetracking-produkter		sjunker	
avsevärt utan att Tobii lyckas möta denna prisreduktion 
genom	minskade	kostnader,	ökade	försäljningsvolymer,	
prisdifferentiering eller andra intäktsströmmar, eller om 
Tobii misslyckas med att anpassa sig till den förväntade 
övergången från att intäkter primärt kommer från hårdvara 
till	högre	andel	intäkter	från	mjukvara	för	delar	av	sin	verk-
samhet, kan detta få väsentlig negativ effekt på Koncer-
nens verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat.

Obeprövad nytta inom nya segment 

För Tobii Tech finns en risk att strategin att gå in på nya 
volymmarknader	inte	lyckas.	Detta	kan	inträffa	exempelvis	
om kunderna anser att användarnyttan inte motsvarar 
kostnaden eller att teknologins prestanda är otillräcklig. 
Om Bolaget misslyckas med sin strategi att gå in på nya 
volymmarknader kan detta få väsentlig negativ effekt på 
Koncernens verksamhet och att förväntade framtida vin-
ster uteblir. 

Beroende av viktiga kunder och partners

Tobiis verksamhet är i vissa fall beroende av enstaka 
 kunder. Särskilt inom affärsområdet Tobii Tech ingås avtal 
med stora kunder för integration av teknologi från Tobii. 
Ofta ingås avtal utan bindande volymåtaganden eller 
garantier	och	det	finns	risk	att	kunder	väljer	att	inte	reali-
sera planerade integrationer. Det finns också en risk att 
Tobii	Techs	integrationskunder	väljer	att	inte	inkludera	
Tobiis eyetracking-teknologi i sina produkter även om de 
har kommunicerats till marknaden som så kallade ”design 
wins”. 

Tobii är också beroende av andra viktiga partners. 
Exempelvis	har	Tobii	i	många	regioner	återförsäljare	som	
representanter/ombud	för	att	sälja	sina	produkter	och	
tjänster.	

Om avtal och/eller design wins med kunder eller åter-
försäljare	av	någon	anledning	sägs	upp	eller	aldrig	
genomförs kan detta få väsentlig negativ effekt på 
 Koncernens verksamhet, finansiella ställning och/eller 
resultat.

Förändringar i finansieringssystem

Majoriteten	av	Tobii	Dynavox	slutanvändare	är	beroende	
av ersättning från offentliga och privata finansieringssys-
tem för köp av produkterna. Att finansiering från dessa 
organ	finns	är	avgörande	för	Tobii	Dynavox	verksamhet	
och finansiella resultat. 

Förändringar i sådana system kan ha både positiv och 
negativ inverkan på Tobii. Tobii kan även påverkas av änd-
ringar	i	gällande	lagstiftning	(t.ex.	i	det	amerikanska	hälso-
vårdssystemet), i upphandlingsförfaranden eller ändringar 
i den politiska ledningen.

Det finns även risk för att Tobii begår misstag i hante-
ringen av dokumentation med försäkringsinstanser, sär-
skilt i den amerikanska marknaden, vilket kan leda till ute-
bliven	försäljning,	reducerad	intäkt	per	såld	produkt,	
återbetalningsskyldigheter eller kreditförluster. 

Tobii	Pros	produkterbjudanden	riktas	delvis	till	universi-
tet vars budgetar vanligen anslås årsvis eller för specifika 
forskningsprojekt.	Tillgången	till	finansiering	för	dessa	
akademiska kunder är oviss och kan variera avsevärt mel-
lan olika år, vilket påverkar vilka produkter de köper och 
priserna de är villiga att betala. 

Om någon av ovanstående risker skulle inträffa kan det 
få väsentliga negativa effekter på Koncernens verksam-
het, finansiella ställning och/eller resultat.

Kvalitetsproblem och garantikrav

Defekter i Tobiis produkter kan få en rad betydande nega-
tiva konsekvenser, såsom kostsamma återkallningspro-
gram och sänkt förtroende för Bolaget och dess produk-
ter. Tobiis produkter omfattas också av uttryckliga och 
implicita garantikrav, och Tobii kan därför i framtiden 
komma att ådra sig betydande förluster om Bolaget blir 
ansvarigt under ett sådant garantikrav. 

Några av Tobiis produkter och komponenter är, eller kan 
komma att bli, integrerade i ett antal applikationer och 
produkter	som	exempelvis	datorer,	speltillbehör	och	for-
don. I det fall att någon av dessa produkter eller applika-
tioner visar sig vara defekt, kan Tobii bli tvunget att med-
verka i produktåterkallelser av sådana produkter. Detta 
kan i sin tur leda till att Tobii drabbas av betydande kost-
nader	till	följd	av	ansvar	efter	garanti-	och	produktrelate-
rade krav samt även negativa kundreaktioner, som på ett 
väsentligt sätt kan komma att påverka Bolagets verksam-
het, finansiella ställning och resultat negativt. Utredningar 
och tvister som involverar Tobii kan, vare sig de är berätti-
gade eller inte, bli kostsamma att bestrida eller hantera 
och kan ta såväl ledningens fokus som operativa resurser 
i anspråk. Ett krav som framgångsrikt riktas mot Tobii, 
eller en skyldighet att medverka i en produkt- eller applika-
tionsåterkallelse, kan också få väsentlig negativ inverkan 
på Tobiis anseende och/eller på Koncernens verksamhet, 
finansiella ställning och/eller resultat.

Personskador

Tobiis	produkter	används	i	en	mängd	olika	miljöer,	såväl	i	
användarnas hem som på arbetsplatser och i kliniska 
	miljöer	(som	potentiellt	även	kan	innefatta	medicinska	
högriskmiljöer).	Brister	i	produkterna	skulle	kunna	orsaka	
personskador.	De	skulle	till	exempel	kunna	gå	sönder	i	sitt	
fäste och falla ner på användaren eller så kan batterierna i 
en kommunikationsapparat gå sönder. Sådana händelser 
kan	exponera	Tobii	för	betydande	risker	såsom	skade-
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stånd, kostsamma återkallelseprogram eller att produkten 
inte	längre	är	säljbar.	

Tobiis	produkter	använder	infrarött	ljus	(”IR-ljus”)	för	att	
belysa	ögat	när	eyetracking	används.	Exponering	för	hög-
intensivt	IR-ljus	kan	i	extrema	fall	vara	skadligt	för	ögonen.	
Tobiis eyetracking-produkter verifieras mot harmonise-
rade standarder, som IEC 62471, rörande fotobiologisk 
säkerhet hos lampor och lampsystem, som definierar hur 
säkerhetsgränser ska mätas och tillämpas. Det finns ändå 
risk för att Tobiis eyetrackers kan ha skadliga effekter på 
ögat, vilket i så fall bland annat skulle kunna leda till pro-
duktansvarskrav eller på andra sätt ha väsentlig negativ 
effekt på Koncernens verksamhet, finansiella ställning 
och/eller resultat.

Personer	med	ljuskänslig	epilepsi	kan	få	ett	anfall	
genom	exponering	för	blinkande	eller	flimrande	ljus.	Alla	
Tobiis eyetracking-produkter har utformats för att undvika 
synligt flimmer men anfall kan hos vissa individer trots 
detta utlösas av synligt eller osynligt flimmer. Det förelig-
ger potentiellt risk att Tobiis produkter kan ge upphov till 
ljuskänslig	epilepsi,	vilket	kan	få	väsentlig	negativ	effekt	
på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och/eller 
resultat.

Leveransproblem och ineffektivitet i lagerhantering

Tobii	är	beroende	av	ett	mindre	antal	externa	leverantörer	
för inköp av komponenter och montering av produkter. 
Driftsmässiga problem, prisökningar, felaktiga leverans-
prognoser eller att leverantörer av andra orsaker inte leve-
rerar enligt Bolagets behov kan leda till kvalitetsproblem 
eller försenade leveranser och därmed försening eller 
bortfall av intäkter och ökade kostnader. 

Tobiis	produktion	består	av	en	processkedja	där	avbrott	
eller	störningar	i	någon	del	av	kedjan,	till	följd	av	exempel-
vis haverier, bränder, arbetskonflikter eller naturkatastro-
fer, kan få återverkningar på Tobiis förmåga att fullgöra 
sina kundåtaganden. Att ersätta tillgångar som skadats 
genom sådana händelser kan bli svårt eller kostsamt. 
Kunder kan vara beroende av planerade leveranser från 
Tobii och kan därmed tvingas att lägga om sin produktion 
eller sina leveranser på grund av leveransförseningar från 
Bolagets sida. 

Särskilt gentemot större integrationskunder inom Tobii 
Tech kan Koncernen bli ersättningsskyldig för kostnader 
som orsakas dess kunder för leveransstörningar, vilket 
skulle kunna få väsentlig negativ effekt på Koncernens 
finansiella ställning och/eller resultat.

I takt med att volymerna ökar är det Tobiis bedömning 
att framförallt affärsområdet Tobii Tech, men även de 
andra två affärsområdena, kommer att behöva större 
lagernivåer för att kunna möta efterfrågan. Ineffektivitet i 
lagerhanteringen,	till	exempel	fel	eller	försummelser	i	
prognoser eller beställningar ifrån Tobii eller dess kunder, 
kan leda till ett överflödigt eller otillräckligt lager av en viss 
komponent eller produkt. 

Eventuella överflödiga lager utsätter Tobii för risken att 

lagret måste skrivas ned eller skrotas på grund av att Tobii 
inte	kan	sälja	lagret	med	vinst	eller	sälja	det	överhuvud-
taget. Sådana inkurans- och skrotningskostnader kan 
vara	betydande.	Omvänt	exponerar	otillräckliga	lager	Tobii	
för risken att tvingas köpa produkter eller komponenter till 
högre priser för att kunna leverera i tid eller att ådra sig 
kostnader	för	expressleveranser	eller	förseningsavgifter.	
Bristande effektivitet i lagerhanteringen kan således få en 
väsentligt negativ inverkan på Koncernens verksamhet, 
finansiella ställning och/eller resultat.

Försäkringsskydd vid ansvarsskyldighet

Det finns risk att Tobiis försäkringsskydd inte fullt ut ersät-
ter	Tobii	vid	ansvarsskyldighet	till	följd	av	den	verksamhet	
som Bolaget bedriver. Tobii har försäkrat sina verksamhe-
ter mot förlust och/eller eventuellt ansvar vid anspråk från 
tredje	part	relaterade	till	exempelvis	egendomsskada,	
verksamhetsavbrott, arbetsskador, produktansvar globalt 
och produktåterkallelse.

Vissa typer av förluster är vanligen inte försäkrade då 
de antingen inte anses försäkringsbara eller av andra skäl 
har uteslutits från relevanta försäkringar. Bolaget har i 
dagsläget ingen försäkring som särskilt skyddar mot 
anspråk gällande att Bolaget eller någon av dess kunder 
nyttjar	någon	tredje	parts	immateriella	rättigheter.	Vidare	
begränsas de flesta av Tobiis försäkringar (de försäkrade 
summorna) genom ett ersättningstak som betalas för en 
enstaka förlusthändelse, en serie av förluster och totalt 
sett under en försäkringsperiod. Ersättning förutsätter 
vanligtvis	också	att	försäkringstagaren	har	betalat	själv-
risk	och	att	det	maximala	beloppet	inte	redan	har	utbeta-
lats. En förlust som inte täcks av försäkring, en förlust som 
överstiger beloppsbegränsningen eller en serie av sådana 
förluster skulle kunna få väsentlig negativ effekt på Kon-
cernens verksamhet, finansiella ställning och/eller 
 resultat.

Beroende av nyckelpersoner

Tobii är i flera av sina verksamhetsområden beroende av 
ett antal olika specialistkompetenser och nyckelpersoner. 
Om Tobii inte lyckas behålla ledande befattningshavare 
och nyckelpersoner samt rekrytera högkvalificerad perso-
nal, skulle detta kunna få negativ effekt på Koncernens 
verksamhet och/eller resultat och försvåra en framtida 
expansion	av	FoU-,	försäljnings-	och	
support-verksam heterna.

IT-säkerhet

Verksamheten är beroende av en väl fungerande IT-infra-
struktur, både för att driva de olika verksamheterna och för 
att kunna säkerställa en effektiv leveransprocess. Ett 
omfattande haveri eller annan störning i IT-systemen kan 
påverka Tobiis förmåga att bedriva verksamheten och 
uppfylla sina kundåtaganden. 

Koncernens verksamhet omfattar även användning och 
lagring av uppgifter om arbetstagare och kunder vilket 
innebär en risk för att personuppgifter eller annan känslig 
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information	röjs	om	Bolaget	utsätts	för	dataintrång	eller	
att sådan information används på ett felaktigt sätt. Detta 
skulle kunna skada Tobiis anseende och således kunna få 
väsentlig negativ effekt på Koncernens verksamhet, 
 finansiella ställning och/eller resultat.

Immateriella rättigheter

Tobii bedömer att vikten av immateriella rättigheter kom-
mer att öka i takt med att eyetracking etableras på volym-
marknader med fler konkurrenter och fler tillgängliga pro-
dukter än idag. Det finns dock en risk att Tobii inte kommer 
att kunna skydda väsentliga delar av sin teknologi med 
patent, att Tobiis patent ogiltigförklaras eller att patent-
skydd inte ger de marknadsmässiga fördelar Bolaget för-
väntar sig. Det finns även risk att kostnaderna för att för-
svara patent och andra immateriella rättigheter blir för 
höga för att motivera att Bolaget försöker upprätthålla 
rätten till sådana immateriella r ättigheter.

Det finns risk att Tobii i framtiden involveras i rättsliga 
eller administrativa förfaranden om immateriella rättighe-
ter, vilket kan avse omfattande skadeståndsanspråk eller 
andra krav på betalningar, inklusive skadeståndskrav från 
kunder eller konkurrenter för brott mot konkurrenslagstift-
ning. Förberedelser inför, bestridanden av samt utfallet av 
initierade förfaranden kan bli långvariga och kostsamma. 

Det finns också risk att Tobii eller Tobiis kunder stäms 
för intrång av andras immateriella rättigheter, vilket skulle 
kunna	leda	till	höga	juridiska	kostnader,	skadestånd,	licen-
sieringsavgifter	eller	försäljningsstopp	av	Tobiis	produk-
ter. Om en tvist skulle resultera i ett domslut som innebär 
att	Tobii	eller	Tobiis	kund	gjort	intrång	i	ett	giltigt	patent,	
kan en domstol ålägga Bolaget att betala betydande ska-
destånd eller licensavgifter till ägaren av patentet och/
eller att sluta använda alla teknologier och produkter som 
utgör intrång. Detta kan medföra väsentliga störningar i 
Bolagets eller kundernas verksamhet och resultera i höga 
kostnader för att utveckla och implementera alternativa 
teknologier eller produkter som inte utgör intrång, alterna-
tivt att skaffa licens från patentägare. Det kan även med-
föra att Tobiis licenstagare och kunder riktar garanti- och 
ersättningskrav mot Bolaget.

Eventuella framtida rättsliga eller administrativa förfa-
randen kan leda till betydande kostnader och/eller skade-
stånd, vilket skulle det kunna få väsentlig negativ effekt på 
Koncernens verksamhet, finansiella ställning och/eller 
resultat.

Nedskrivningar av immateriella tillgångar

Tobii investerar kontinuerligt i FoU och en stor del av 
dessa satsningar aktiveras som immateriella tillgångar. 
Den 30 september 2016 uppgick Koncernens totala im-
materiella	tillgångar	till	355,2	miljoner	SEK.	Av	dessa	
utgör	97	miljoner	SEK	immateriella	anläggningstillgångar	
som	uppkom	till	följd	av	förvärvet	av	DynaVox	Systems	
LLC 2014. Det finns en risk att Tobiis teknik- och produkt-
utvecklingssatsningar resulterar i produkter som inte kan 
kommersialiseras, inte uppfyller uppställda säkerhetskrav, 

är icke-funktionella eller på annat sätt inte uppfyller Tobiis 
eller marknadens krav. Framtida förändringar i kassaflö-
den, värderingar, kapitalkostnader eller andra faktorer kan 
leda till att Tobiis immateriella anläggningstillgångar mins-
kar i värde och leda till nedskrivningar av tillgångarnas 
värde. Om en framtida nedskrivning blir nödvändig kan 
detta få väsentlig negativ effekt på Tobiis redovisade 
resultat och egna kapital. Om Tobii av en eller annan 
anledning inte lyckas med att utveckla, erhålla godkän-
nande för eller kommersialisera Bolagets produkter, kan 
detta leda till omfattande nedskrivningar vilket skulle det 
kunna få väsentlig negativ effekt på Koncernens 
 verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat. 

Regelefterlevnad och produktgodkännande

Genom sin verksamhet på olika geografiska marknader 
och	inom	olika	segment	exponeras	Tobii	för	olika	risker	
relaterat	till	regelefterlevnad.	Exempelvis	är	många	av	
Tobii	Dynavox	produkter	medicinskt	klassade	vilket	ställer	
särskilda krav på certifiering. Slutanvändarna omfattas 
också i vissa fall av särskilda regler avseende hantering av 
patientinformation.	Varje	väsentlig	brist	i	Tobiis	regelefter-
levnad	och	rutiner	kan	exponera	Bolaget	för	betydande	
kredit-, likviditets- eller marknadsrisker eller operativa eller 
tekniska risker. 

Godkännandeprocessen för medicintekniska produkter 
varierar	mellan	olika	länder	och	mellan	olika	sjukvårdssys-
tem, vilket innebär att det kan vara svårt för Tobii att förut-
säga vilka resurser i form av tid och kostnader som kom-
mer att krävas för att erhålla produktgodkännanden på 
olika	marknader.	Det	finns	risk	att	Tobii	Dynavox	inte	kom-
mer att kunna erhålla och bibehålla sådana tillstånd. Om 
Tobii	Dynavox	inte	skulle	erhålla	strategiskt	viktiga	tillstånd	
och eller få behålla de tillstånd som innehas för de pro-
dukter	som	marknadsförs	och	säljs	på	strategiska	mark-
nader skulle detta kunna få väsentligt negativa effekter för 
 Bolagets verksamhet, finansiella ställning eller resultat.

Affärsrisker	i	en	global	miljö	

Tobii	är	verksamt	i	en	global	miljö	och	är	följaktligen	utsatt	
för olika risker såsom ökad politisk osäkerhet eller imple-
mentering av nya eller förändrade lagar, regler eller 
bestämmelser. Handelsrestriktioner, sanktioner eller 
andra åtgärder i de länder där Tobii är verksamt kan 
begränsa Bolagets verksamhet, senarelägga eller förhin-
dra planerade investeringar eller i andra avseenden nega-
tivt påverka Tobiis finansiella resultat. 

Tobiis verksamhet utsätts även för risker som ingår som 
en del av dess affärsverksamheter, såsom att i) omfattas 
av flera, och potentiellt överlappande, bestämmelser och 
regler,	i	synnerhet	relaterade	till	tull,	export-	och	import-
kontroller, ii) förändringar i prissättningsrestriktioner, valu-
takontroll och restriktioner vid återföring av medel, samt 
iii) risker relaterade till regelefterlevnad såsom osäkerhet 
om gällande rätt, korruption och mutor, misskötsel, bedrä-
geri, eller andra otillbörliga handlingar vidtagna av arbets-
tagare, representanter eller partners till Tobii. 
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Till	exempel	anlitar	Tobii	ett	antal	utvecklingskonsulter	i	
Kyiv, Ukraina. Sedan 2014 har Ukraina varit involverat i en 
territoriell konflikt med Ryssland i de sydöstra delarna av 
Ukraina vilket har medfört allmän politisk osäkerhet och 
våldsamma aktioner. Om den politiska situationen förvär-
ras eller utvidgas geografiskt till andra delar av Ukraina, 
finns risk att arbetet som utförs av den personal som anli-
tats av Tobii i Kyiv helt eller delvis kan komma att upphöra. 

Om dessa risker realiseras kan Tobii bli föremål böter, 
sanktioner	eller	andra	påföljder	eller	andra	negativa	effek-
ter på Bolagets anseende vilket kan få en väsentligt nega-
tiv inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella ställ-
ning eller resultat.

Skatterisk

Tobiis	försäljning	genereras	primärt	genom	dotterföretag	i	
ett antal länder. Transaktioner mellan Koncernföretag sker 
i enlighet med Tobiis policy för internprissättning och i 
enlighet med Tobiis uppfattning och tolkning av aktuella 
skattelagar, internationella skatteavtal, andra skatterätts-
liga bestämmelser samt de berörda skattemyndigheter-
nas	krav.	Som	global	aktör	måste	Tobii	följa	de	detaljerade	
bestämmelser om internprissättning och de dokumenta-
tionskrav som utfärdas av ett ständigt ökande antal 
 länder. Det finns risk att lokala skattemyndigheter gör en 
bedömning av internprissättningen som avviker från Bola-
gets, vilket kan leda till sanktioner eller ökade skattekost-
nader. Per dagen för Prospektet genomför det svenska 
Skatteverket en rutinmässig granskning av Tobiis intern-
prissättning avseende räkenskapsåren 2014 och 2015 
och väntas lämna sin rapport inom närmaste framtiden.

I	vissa	länder	eller	vid	online-försäljning	blir	slutkunden	
ibland fakturerad direkt av Tobii AB (publ). Det finns en 
risk	att	denna	försäljning,	ur	ett	skatteperspektiv,	innebär	
att	Bolaget	anses	ha	ett	fast	driftställe	där	försäljningen	
sker, vilket i vissa länder skulle medföra att lokal moms 
skall påföras fakturan. Detta skulle i så fall innebära ökad 
moms i sådana länder och det kan drabba Bolaget för det 
fall momsen utkrävs retroaktivt och momsen inte kan 
påläggas kunderna.

I	anslutning	till	köpet	av	DynaVox	Systems	LLC	upp-
märksammades en risk i Bolagets due diligence relaterad 
till	uteblivna	betalningar	av	försäljningsskatt	i	vissa	delsta-
ter i USA. I samråd med Tobiis skatterådgivare blev risken 
i	öppningsbalansen	den	1	juni	2014	värderad	till	1,6	miljo-
ner USD där den är medtagen som en reservation. Per 
den 30 september 2016 uppgick reservationen i balans-
räkningen	till	1,0	miljoner	USD.	Beräkningen	är	baserad	
på	att	DynaVox	Systems	LLC	ingår	frivilliga	rättelseavtal	
med dessa specifika delstater ”Voluntary Disclosure 
Agreement” (”VDA”) för de senaste fyra åren. Bolaget har 
initierat processen med att vidta frivillig rättelse. I fall  
 Bolaget misslyckas med att genomföra frivillig rättelse 
kan	beloppet	för	utebliven	försäljningsskatt	bli	högre	än	
det belopp som reserverats i öppningsbalansen.

Om någon av de ovanstående riskerna skulle förverkligas 
skulle det kunna få väsentligt negativ effekt på Tobiis verk-
samhet, finansiella ställning eller resultat.

Valutarisk

Valutarisk avser risken för att fluktuerande valutakurser får 
negativ effekt på Koncernens resultaträkning, balansräk-
ning eller kassaflöde. Koncernen rapporterar i SEK och 
SEK	är	Koncerns	funktionella	valuta.	Valutaexponering	
uppstår	när	produkter	och	tjänster	köps	eller	säljs	i	andra	
valutor än de lokala valutor som används av respektive 
dotterbolag	(transaktionsexponering),	samt	när	balans-	
och resultaträkningar från icke-svenska dotterföretag räk-
nas	om	till	SEK	(omräkningsexponering).	Tobiis	globala	
verksamheter ger upphov till betydande kassaflöden i 
andra	valutor	än	SEK.	Tobii	exponeras	huvudsakligen	för	
förändringar i EUR, USD och JPY i förhållande till SEK. 
Under 2015 skulle en förändring om (+/–) 10 procent i 
EUR/SEK ha påverkat Tobiis rörelseresultat med (+/–) 
12,2	miljoner	SEK.	Motsvarande	belopp	för	en	förändring	
med	10	procent	i	USD/SEK	var	1,9	miljoner	SEK	och	för	
JPY/SEK	3,0	miljoner	SEK.	Följaktligen	skulle	eventuella	
fluktuerande valutakurser kunna medföra väsentlig nega-
tiv effekt på Koncernens verksamhet, finansiella ställning 
och/eller resultat.

Kreditrisk

Kreditrisken är risken att en kund eller någon annan part i 
en transaktion med ett finansiellt instrument inte kan full-
göra sitt åtagande. Kreditrisk uppstår genom placering av 
likvida medel, övriga tillgodohavanden hos banker och 
finansinstitut	samt	kreditexponering	genom	kundford-
ringar. Storleken på kreditrisken bedöms individuellt för 
varje	kund.	På	de	marknader	där	Tobii	har	egna	säljbolag	
är	Bolaget	ansvarigt	för	marknadsföring	och	försäljning	till	
kund. På övriga marknader samarbetar Tobii med ett nät-
verk	av	återförsäljare	och	distributörer	vars	förmåga	att	
bära kundförluster kan inverka på Koncernen. Omfattande 
kreditförluster kan få en väsentligt negativ inverkan på 
Koncernens verksamhet, finansiella ställning och/eller 
resultat.

Risker relaterade till Erbjudandet
Illikvid marknad och volatil kurs

Värdepappershandel är alltid förknippad med risk och 
risktagande. Eftersom en aktieinvestering både kan stiga 
och	sjunka	i	värde	är	det	inte	säkert	att	en	investerare	kan	
komma att få tillbaka satsat kapital. Investeringar i Bolaget 
bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, 
dess konkurrenter och omvärld samt generell information 
om branschen. Aktiemarknaden i allmänhet och markna-
den för teknikbolag i synnerhet, har upplevt betydande 
kurs- och volymsvängningar som många gånger har sak-
nat samband med eller varit oproportionerliga i förhål-
lande till Bolagets utveckling och faktiskt redovisade 
resultat.
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Risk för utspädning i framtida emissioner

Tobii kan komma att behöva ytterligare kapital för att finan-
siera sin verksamhet. Under flera år har Tobii haft ett 
negativt kassaflöde från verksamheten och investeringar, 
och Tobiis bedömning är att det kommer vara fallet även 
under de närmaste åren, men det kan även bli fallet däref-
ter. Vidare kan Tobii behöva göra ytterligare investeringar i 
utrustning och/eller teknologi och anskaffa ytterligare 
medel genom emission av aktier, aktierelaterade eller kon-
vertibla skuldebrev. Det finns risk för att ytterligare finan-
siering till acceptabla villkor inte kommer att vara tillgäng-
lig för Bolaget när det krävs, eller inte vara tillgänglig 
överhuvudtaget.	Om	Bolaget	väljer	att	ta	in	ytterligare	
kapital,	t.ex.	genom	nyemission	av	aktier,	finns	det	vidare	
risk för att Bolagets aktieägares ägarandelar kan komma 
att spädas ut vilket även kan påverka priset på aktierna. 
Om dessa risker skulle realiseras kan det få väsentlig 
negativ effekt på investerarnas placerade kapital och/eller 
priset på aktierna.

Större aktieägares inflytande

Nuvarande större aktieägare kommer att fortsätta ha 
	möjlighet	att	i	hög	grad	påverka	utgången	av	frågor	som	
framläggs till Tobiis aktieägare för godkännande, inklusive 
val av styrelseledamöter och en eventuell ökning av aktie-
kapitalet,	samgåenden	eller	försäljning	av	samtliga,	eller	
 nästan samtliga, Tobiis tillgångar. Såvitt Tobii känner till 
finns det inga överenskommelser mellan de största aktie-
ägarna. Oavsett detta sammanfaller de större aktie-
ägarnas intressen kanske inte med Tobiis eller andra 
aktieägares intressen, och de större aktieägarna skulle 
kunna utöva inflytande över Tobii på ett sätt som inte 
	främjar	de	andra	aktieägarnas	intressen	på	bästa	sätt.

Risk för utebliven utdelning

Tobii avser inte att lämna utdelning de närmaste åren utan 
prioriterar	utvecklings-	och	expansionsplaner	för	affärs-
området Tobii Tech. Vidare beror alla eventuella framtida 
utdelningar som Tobii kan komma att betala på ett antal 
faktorer, såsom framtida intäkter, finansiell ställning, kas-
saflöden, behov av rörelsekapital, kostnader för investe-
ringar och andra faktorer. Tobii kan även komma att sakna 
tillräckligt med utdelningsbara medel och Tobiis aktieä-
gare kanske inte kommer att besluta om att betala 
utdelningar.

Valutakursdifferenser vid utdelningar

Aktierna kommer endast att noteras i SEK och eventuella 
utdelningar	kommer	att	betalas	i	SEK.	Följaktligen	kan	
negativa effekter på värdet av aktieinnehav och utdel-
ningar komma att uppstå för aktieägare utanför Sverige 
när aktierna omräknas till andra valutor, om den svenska 
kronan minskar i värde gentemot den relevanta valutan.

Framtida	försäljningar	av	aktier	

Kursen	för	aktierna	i	Tobii	kan	sjunka	om	det	sker	omfat-
tande	försäljning	av	aktier	i	Bolaget,	särskilt	försäljningar	
från Tobiis styrelseledamöter, ledande befattningshavare 
och	större	aktieägare,	eller	när	ett	större	antal	aktier	säljs.	
Försäljningar	av	stora	mängder	av	aktier	av	de	större	
	aktieägarna,	eller	uppfattningen	om	att	sådan	försäljning	
kommer att ske, kan ha en negativ inverkan på Bolagets 
aktiekurs.

Handel i Teckningsrätter och BTA

Teckningsrätter och BTA kommer att handlas på Nasdaq 
Stockholm under perioden från och med den 6 december 
2016 till och med den 20 december respektive 
28 december 2016. Det finns en risk att en aktiv handel i 
Teckningsrätter eller BTA inte kommer att utvecklas på 
Nasdaq Stockholm, eller att tillfredställande likviditet inte 
kommer att finnas tillgänglig under teckningsperioden vid 
den  tidpunkt som sådana värdepapper handlas. Priset på 
Tobiis aktier, Teckningsrätter och BTA kan fluktuera under 
(och vad avser de Nya Aktierna, även efter) Företrädese-
missionen har genomförts. Priset på Tobiis aktier kan falla 
under teckningskursen som satts för teckning av Nya 
Aktier. En allmän nedgång på aktiemarknaden eller en 
snabb	avmattning	i	konjunkturen	skulle	även	kunna	sätta	
 Bolagets aktiekurs under press utan att detta har orsakats 
av Tobiis verksamhet.

Framtida kontantemissioner och utländska ägare

Tobii har aktieägare i ett flertal olika länder, bland annat i 
USA. Om Bolaget emitterar nya aktier i en kontantemis-
sion har aktieägare som en huvudregel företrädesrätt att 
teckna nya aktier i förhållande till antalet aktier som inne-
hades före emissionen. Aktieägare i vissa länder kan dock 
omfattas av begränsningar som hindrar dem från att delta 
i företrädesemissioner eller på andra sätt försvårar eller 
begränsar	deras	deltagande.	Exempelvis	kan	aktieägare	i	
USA vara förhindrade att teckna nya aktier om aktierna 
och teckningsrätterna inte är registrerade enligt Securi-
ties Act, eller om inget undantag från registreringskraven i 
Securities	Act	är	tillämpligt.	Aktieägare	i	andra	jurisdiktio-
ner utanför Sverige kan påverkas på liknande sätt om 
teckningsrätterna	och	de	nya	aktierna	som	erbjuds	inte	
har registrerats hos eller godkänts av de behöriga myn-
digheterna	i	dessa	jurisdiktioner.	Tobii	har	ingen	skyldig-
het att inlämna något registreringsdokument enligt Secu-
rities Act eller söka liknande godkännanden enligt lagarna 
i	någon	annan	jurisdiktion	utanför	Sverige	såvitt	avser	
teckningsrätter och aktier, och att göra detta i framtiden 
kan bli opraktiskt och kostsamt. I den utsträckning som 
Tobiis	aktieägare	i	jurisdiktioner	utanför	Sverige	inte	kan	
utöva sina rättigheter att teckna nya aktier i framtida före-
trädesemissioner skulle deras proportionella ägande i 
Bolaget minska. 
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Styrelsen för Tobii beslutade den 5 november 2016, under förutsättning av bolagsstämmans efter-
följande	godkännande,	om	nyemission	av	aktier	med	företrädesrätt	för	Bolagets	befintliga	aktieägare	
(Företrädesemissionen). Den 23 november 2016 fastställde styrelsen villkoren för Företrädesemis-
sionen och beslutade att högst 8 814 003 Nya Aktier ska emitteras till en teckningskurs om 52 SEK 
per	Ny	Aktie.	Styrelsens	beslut	om	nyemission	godkändes	av	extra	bolagsstämma	den	30	november	
2016.

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna Nya Aktier i förhållande till det antal aktier de äger 
på	avstämningsdagen	den	2	december	2016.	För	varje	befintlig	aktie	som	innehas	på	avstämnings-
dagen erhålls en (1) Teckningsrätt. Tio (10) Teckningsrätter berättigar innehavaren till teckning av 
en	(1)	Ny	Aktie.	I	den	mån	samtliga	Nya	Aktier	inte	tecknas	med	företrädesrätt	erbjuds	befintliga	aktie-
ägare och övriga intressenter till teckning. Teckningsperioden löper från och med den 6 december till 
och med den 22 december 2016, eller sådant senare datum som beslutas av styrelsen. De Nya 
Aktierna ska medföra samma rätt som de befintliga aktierna i Bolaget. Teckning av Nya Aktier kan 
också ske utan stöd av Teckningsrätter. Se avsnittet ”Villkor och anvisningar” nedan för mer 
information.

Genom Företrädesemissionen ökas aktiekapitalet med högst 63 962,63 SEK från 
639 626,24 SEK till högst 703 588,87 SEK. Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer  
Tobii	att	tillföras	cirka	458	miljoner	SEK	före	emissionskostnader,	vilka	uppskattas	uppgå	till	cirka	
10	miljoner	SEK.

Förestående Företrädesemission kommer vid full teckning att medföra antalet aktier i Bolaget ökar 
från	88	140	033	aktier	till	96	954	036	aktier.	Aktieägare	som	väljer	att	inte	delta	i	Företrädesemissio-
nen kommer att få sin ägarandel utspädd med totalt högst 8 814 003 Nya Aktier motsvarande cirka 
9	procent	av	det	totala	antalet	aktier	och	rösterna	i	Bolaget	efter	Företrädesemissionen	men	har	möj-
lighet	att	helt	eller	delvis	kompensera	sig	ekonomiskt	för	utspädningen	genom	att	sälja	sina	
Teckningsrätter.

För det fall att samtliga Nya Aktier inte tecknas med stöd av Teckningsrätter kan styrelsen inom 
ramen för Företrädesemissionens högsta belopp besluta om tilldelning av Nya Aktier till dem som 
anmält	sig	för	teckning	av	aktier	utan	företrädesrätt.	Det	är	därför	möjligt	att,	utöver	den	teckning	som	
kan ske med Teckningsrätter, anmäla sig för teckning av Nya Aktier utan företrädesrätt genom använ-
dande av en särskild anmälningssedel. Endast den som tecknar aktier med stöd av Teckningsrätter i 
Företrädesemissionen äger rätt till tilldelning för teckning utan företrädesrätt.

Härmed	inbjuds	aktieägare	i	Tobii	att	med	företrädesrätt	teckna	Nya	Aktier	i	enlighet	med	villkoren	i	
Prospektet.

Stockholm den 1 december 2016

Tobii AB (publ) 

Styrelsen

Inbjudan till teckning av aktier i Tobii AB 
(publ) 
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I samband med Tobiis börsnotering på Nasdaq Stock-
holm i april 2015 presenterades de två lönsamma affärs-
områdena	Tobii	Dynavox	och	Tobii	Pro	samt	affärsområ-
det Tobii Tech där Tobii investerade kraftigt för att 
etablera eyetracking på marknaden för speldatorer. 

Sedan	noteringen	har	Tobii	Dynavox	och	Tobii	Pro	
utvecklats	väl,	med	lönsamhet	och	ökad	försäljning	inom	
båda affärsområdena och god potential för fortsatt positiv 
utveckling. 

Även satsningen på speldatorer inom Tobii Tech har 
varit framgångsrik och affärsområdet har på kort tid nått 
flera viktiga milstolpar. Dell, Acer och MSI har alla lanserat 
datorer med Tobiis eyetracking-sensorer inbyggda. Acer 
har därutöver lanserat tre monitorer med inbyggd eye-
tracking. Ett 40-tal spel med stöd för Tobii eyetracking har 
lanserats, inklusive flera av årets största speltitlar, som 
Tom Clancy’s The Division, Assassin’s Creed Syndicate, 
Deus	Ex:	Mankind	Divided	och	Watch	Dogs	2.	Affärs-
områdets	försäljning	till	externa	kunder	ökar	i	snabb	takt	
om än från låga nivåer. Marknaden för eyetracking i spel-
datorer befinner sig fortfarande i ett tidigt skede. 

Nya planerade satsningar finansierade via 
Företrädesemissionen
Utvecklingen och intresset för eyetracking har accelererat 
kraftigt under senare tid, särskilt inom områdena virtual 
reality och smartphones. Detta illustreras bland annat av 
Tobiis	nyligen	offentliggjorda	design	win	med	en	stor	
smartphone-tillverkare och Googles förvärv av eyetrack-
ing-bolaget Eyefluence.

Under de senaste 12 månaderna har det blivit allt mer 
uppenbart att eyetracking kommer att vara en central 
komponent i framtidens VR-headsets och smartphones. 
Tobii avser nu att kraftigt öka investeringstakten inom 
dessa områden för att kunna ta en ledande marknadspo-
sition.	Precis	som	inom	Tobii	Dynavox,	Tobii	Pro	och	spel-
datorområdet i Tobii Tech så avser Tobii att bli en ledande 
leverantör av eyetracking-teknologi även inom VR och 
smartphones. 

För att nå en långsiktigt attraktiv affärsmodell är Tobiis 
strategi att utöver eyetracking-algoritmer även utveckla 
och leverera hårdvarukomponenter så som ASICs och 
specialdesignade	bildsensorer	samt	applikationsmjukva-
ror,	understödda	av	Tobiis	ledande	patentportfölj	inom	
eyetracking.

VR: Tobii och andra marknadsaktörer, som Facebook-
ägda Oculus, anser att eyetracking kommer bli en stan-
dardkomponent i framtida generationer av VR-headsets 
på	grund	av	de	många	fördelarna	som	teknologin	möjlig-

gör för såväl användarupplevelsen som VR-produkters 
prestanda och utformning. Inom ramen för Bolagets 
befintliga finansiering har Tobii investerat i att utveckla 
grundläggande teknologi för eyetracking inom VR samt 
har inlett dialoger med flera tillverkare av headsets. Då 
VR-marknaden utvecklats i mycket snabb takt finns ett 
behov av att ytterligare stärka Tobiis organisation för att 
öka teknikutvecklingstakten och ha kapacitet att hantera 
ett större antal samtidiga kund- och tekniksamarbeten. 

Förutsatt den föreslagna Företrädesemissionen avser 
Tobii att under en treårsperiod (2017–2019) investera 
ca	150	miljoner	SEK	(nettokassaflöde)	inom	VR-området.

Smartphones: Tobii presenterade nyligen sin första 
design win med en stor smartphone-tillverkare. Markna-
den för eyetracking i smartphones är ännu i ett tidigt 
skede	men	Tobii	bedömer	att	det	på	längre	sikt	finns	möj-
lighet att eyetracking integreras i smartphones i bred 
omfattning. Tobii avser att ytterligare stärka organisatio-
nen för att utveckla eyetracking-teknologi särskilt anpas-
sat för smartphones och för att tillsammans med kunder 
utveckla tillämpningar inom detta område. 

Förutsatt företrädesemissionens genomförande avser 
Tobii att under en treårsperiod (2017–2019) investera 
ca	150	miljoner	SEK	(nettokassaflöde)	inom	
smartphone-området. 

Förvärv och ytterligare möjligheter: Utöver ovanstå-
ende satsningar har Tobii identifierat flera potentiellt 
intressanta	förvärvsobjekt	inom	de	tre	affärsområdena	
Tobii	Dynavox,	Tobii	Pro	och	Tobii	Tech.	En	starkare	kassa	
ger	Bolaget	en	större	flexibilitet	och	förmåga	att	snabbt	
kunna genomföra förvärv av företag, teknologier och 
immaterialrättigheter. 

Tobii Tech avser även att göra initiala investeringar i tek-
nik- och marknadsbearbetning inom fordonsindustrin, vil-
ket	inom	några	år	kan	utvecklas	till	ytterligare	en	stor	möj-
lighet för Tobii. 

Investeringsplan 
Tobii har idag en investeringsplan som beslutades av 
 styrelsen i september 2016 och sträcker sig fram till 
2019. Denna plan inkluderar omfattande satsningar inom 
speldatorområdet men inte de större satsningarna inom 
VR och smartphones som beskrivs ovan. Den gällande 
planen är fullt finansierad dels genom de positiva kassa-
flödena	genererade	av	Tobii	Dynavox	och	Tobii	Pro	och	
dels genom Bolagets befintliga kassa vilket bedöms täcka 
affärsområdets investeringar fram till att det levererar ett 
positivt rörelseresultat.

Bakgrund och motiv
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Den	förväntade	bruttolikviden	om	cirka	458	miljoner	SEK	
före transaktionskostnader från Företrädesemission kom-
mer att användas för att accelerera Bolagets investerings-
plan	för	att	snabbt	och	kraftfullt	kunna	exekvera	på	ovan-

stående initiativ. Tobii bedömer att de tillkommande 
investeringarna kommer att skapa betydande framtida 
mervärden för aktieägarna. 

Styrelsen för Tobii är ensamt ansvarig för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder 
har vidtagits för att säkerställa att informationen i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska 

omständigheterna och att ingenting har utelämnats som kan påverka dess innebörd. I de fall information kommer från 
tredje part har informationen återgivits korrekt och inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den 

 återgivna informationen felaktig eller missvisande. 

Stockholm den 1 december 2016

Tobii AB (publ)
Styrelsen
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Företrädesrätt och Teckningsrätter
De som på avstämningsdagen den 2 december 2016 var 
registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Tobiis 
räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna 
Nya Aktier i förhållande till det antal aktier som innehades 
på avstämningsdagen. 

De som på avstämningsdagen var registrerade som 
aktieägare	i	Bolaget	erhåller	en	(1)	Teckningsrätt	för	varje	
innehavd aktie. Tio (10) Teckningsrätter berättigar till 
teckning av en (1)Ny Aktie.

Aktieägare	som	väljer	att	inte	delta	i	Företrädesemissio-
nen genom att teckna aktier kommer att bli utspädda1) 
med 9 procent i förhållande till antalet utestående aktier 
och 9 procent i förhållande till antalet röster. 

Teckningskurs
De Nya Aktierna emitteras till en teckningskurs om 
52	SEK	per	aktie.	Courtage	utgår	ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka 
som äger rätt att erhålla Teckningsrätter i Företrädesemis-
sionen var den 2 december 2016. Aktierna i Bolaget 
handlades inklusive rätt att erhålla Teckningsrätter till och 
med den 30 november 2016. Aktierna i Bolaget handla-
des	exklusive	rätt	att	erhålla	Teckningsrätter	i	Företräde-
semissionen från och med den 1 december 2016.

Teckningstid
Teckning av de Nya Aktierna med stöd av Teckningsrätter 
ska ske genom betalning under tiden från och med den 
6 december 2016 till och med den 22 december 2016. 
Under denna period kan också anmälan om teckning av 
aktier göras utan stöd av Teckningsrätter. Styrelsen för 
Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden 
vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av 
Bolaget via pressmeddelande senast den 22 december 
2016. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på 
Tobiis webbplats, www.tobii.com.

Emissionsredovisning
Direktregistrerade aktieägare

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgi-
roavi skickas till de aktieägare, eller företrädare för aktie-
ägare, i Bolaget som på avstämningsdagen den 2 decem-
ber 2016 var registrerade i den av Euroclear för Bolagets 
räkning förda aktieboken. Av den förtryckta emissionsre-
dovisningen framgår bland annat antal erhållna Tecknings-
rätter och det hela antal aktier som kan tecknas. Någon 

separat VP-avi som redovisar registrering av Teckningsrät-
ter på aktieägarens VP-konto kommer inte att skickas ut. 
Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken 
förda särskilda förteckningen över panthavare och förmyn-
dare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas 
separat.

Förvaltarregistrerade innehav

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarre-
gistrerat hos bank eller annan förvaltare, erhåller ingen 
emissionsredovisning från Euroclear. Anmälan om teck-
ning och betalning ska i stället ske i enlighet med anvis-
ning från respektive förvaltare.

Aktieägare	bosatta	i	vissa	obehöriga	jurisdiktioner

Tilldelning av Teckningsrätter och utgivande av Nya Aktier 
vid	utnyttjande	av	Teckningsrätter	till	personer	som	är	
bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepappers-
lagstiftningar i sådana länder, se vidare avsnitt ”Viktigt 
information till investerare”. Med anledning härav kommer, 
med vissa undantag, aktieägare som har sina befintliga 
aktier direktregistrerade på VP-konton och har registre-
rade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, 
Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA inte att 
erhålla några Teckningsrätter på sina respektive VP-kon-
ton eller tillåtas teckna Nya Aktier. De kommer inte heller 
att erhålla några Teckningsrätter på sina respektive VP-
konton. De Teckningsrätter som annars skulle ha registre-
rats	för	dessa	aktieägare	kommer	att	säljas	och	försälj-
ningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att 
utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 
100 SEK kommer inte att utbetalas.

Handel med Teckningsrätter
Handel med Teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stock-
holm under perioden från och med den 6 december 2016 
till och med den 20 december 2016. Carnegie och värde-
pappersinstitut	med	erforderliga	tillstånd	står	till	tjänst	
med	förmedling	av	köp	och	försäljning	av	Teckningsrätter.	
ISIN-koden för Teckningsrätterna är SE0009356652.

Teckning av Nya Aktier med stöd av 
Teckningsrätter
Teckning av Nya Aktier med stöd av Teckningsrätter ska 
ske genom betalning under perioden från och med 6 
december till och med den 22 december 2016. Efter 
teckningstidens	utgång	blir	outnyttjade	Teckningsrätter	
ogiltiga och saknar därmed värde. Efter den 22 december 
2016	kommer	ej	utnyttjade	Teckningsrätter,	utan	avisering	
från Euroclear, att bokas bort från innehavares VP-konto. 

Villkor och anvisningar

1) 	Beräknat	på	basis	av	det	högsta	antalet	aktier	respektive	röster	som	kan	tillkomma	genom	Företrädesemissionen	i	förhållande	till	det	maximala	anta-
let utestående aktier respektive röster i Bolaget efter Företrädesemissionen.
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För att inte värdet av Teckningsrätterna för att teckna Nya 
Aktier ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

 ● utnyttja	Teckningsrätterna	för	att	teckna	Nya	Aktier	
senast den 22 december 2016, eller enligt instruktio-
ner från respektive förvaltare, eller

 ● sälja	de	Teckningsrätter	som	inte	utnyttjats	senast	
den 20 december 2016.

Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige

Teckning av Nya Aktier med stöd av Teckningsrätter sker 
genom kontant betalning, antingen genom att använda 
den förtryckta bankgiroavin eller genom användning av 
särskild anmälningssedel, med samtidig betalning enligt 
något	av	följande	alternativ:	

 ● bankgiroavin ska användas om samtliga Teckningsrät-
ter enligt emissionsredovisningen från Euroclear ska 
utnyttjas.	Inga	tillägg	eller	ändringar	kan	göras	på	
bankgiroavin, och 

 ● anmälningssedeln märkt ”Anmälningssedel för teck-
ning av aktier med stöd av Teckningsrätter” ska använ-
das om Teckningsrätter köpts, sålts eller överförts från 
annat VP-konto, eller av annan anledning ett annat 
antal Teckningsrätter än det som framgår av den för-
tryckta	emissionsredovisningen	ska	utnyttjas	för	teck-
ning av Nya Aktier. Samtidigt som den ifyllda anmäl-
ningssedeln skickas in ska betalning ske för de 
tecknade aktierna, vilket ska ske på samma sätt som 
för	andra	bankgirobetalningar,	till	exempel	via	internet-
bank, genom girering eller på bankkontor. Vid betal-
ning måste VP-kontonummer där Teckningsrätterna 
innehas anges.

Anmälningssedel enligt ovan kan beställas från Carnegie 
under kontorstid på telefon 08-588 685 10 eller laddas 
ner från Carnegies hemsida www.carnegie.se. Anmäl-
ningssedel och betalning ska vara Carnegie tillhanda 
senast kl. 17.00 den 22 december 2016.

Direktregistrerade	aktieägare	ej	bosatta	i	Sverige	
berättigade att teckna Nya Aktier med stöd av 
Teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare som är berättigade att 
teckna Nya Aktier med stöd av Teckningsrätter samt inte är 
bosatta i Sverige, inte föremål för de restriktioner som 
beskrivs ovan under rubriken ”Aktieägare bosatta i vissa 
obehöriga jurisdiktioner” och som inte kan använda den 
förtryckta bankgiroavin, kan betala i svenska SEK genom 
bank i utlandet i enlighet med instruktionerna nedan: 

Carnegie Investment Bank AB (publ)
Transaction Support
SE-103 38 Stockholm, Sverige

SWIFT adress: ESSESESS
IBAN: SE3850000000052211000363
Bankkontonummer: 5221 10 003 63

Vid betalning måste tecknarens namn, adress, VP-konto-
nummer och referens från emissionsredovisningen anges. 
Sista dag som betalningen ska vara mottagaren tillhanda 
är den 22 december 2016.

Om teckning avser ett annat antal aktier än vad som 
framgår av emissionsredovisningen ska istället ”Anmäl-
ningssedel för teckning av aktier med stöd av Tecknings-
rätter” användas, vilken kan beställas från Carnegie under 
kontorstid på telefon 08-588 685 10. Betalningen ska ske 
enligt ovan angiven instruktion, dock ska referens från 
anmälningssedeln anges. Anmälningssedeln (enligt 
adress ovan) och betalningen ska vara Carnegie tillhanda 
senast kl. 17.00 den 22 december 2016.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Innehavare av depå hos förvaltare som önskar teckna Nya 
Aktier med stöd av Teckningsrätter måste anmäla sig för 
teckning i enlighet med instruktion från sin eller sina res-
pektive förvaltare.

Betalda tecknade aktier 

Efter erlagd betalning och teckning kommer Euroclear att 
sända ut en VP-avi som en bekräftelse på att BTA bokats 
in på tecknarens VP-konto. 

Nya Aktier kommer att bokföras som BTA (BTA 1) på 
VP-kontot till dess att registreringen av Företrädesemis-
sionen	skett	hos	Bolagsverket	(eller	om	möjlig	delregistre-
ring	utnyttjas	av	BTA	1).	Efter	det	att	en	första	delregistre-
ring skett hos Bolagsverket, omvandlas BTA 1 till vanliga 
aktier som registreras på aktieägarnas VP-konton omkring 
den	2	januari	2017	utan	särskild	avisering	från	Euroclear.	
En andra serie BTA (BTA 2) kommer att utfärdas för teck-
ning som skett vid sådan tidpunkt att tecknade Nya Aktier 
inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen. BTA 
2 kommer att bokas om av Euroclear utan särskild avise-
ring	till	vanliga	aktier	när	slutlig	registrering	gjorts	hos	
Bolagsverket. Depåkunder hos förvaltare erhåller BTA 
och information i enlighet med respektive förvaltares ruti-
ner. BTA 1 kommer att tas upp till handel på Nasdaq 
Stockholm från och med den 6 december 2016 till och 
med den 28 december 2016. Carnegie och övriga värde-
pappersinstitut	med	erforderliga	tillstånd	står	till	tjänst	
med förmedling och köp av BTA. ISIN-koden för BTA 1 är 
SE0009356660.

Teckning av Nya Aktier utan stöd av 
Teckningsrätter 
Teckning av Nya Aktier kan även göras utan stöd av 
Teckningsrätter.

Direktregistrerade aktieägare och övriga

Anmälan om teckning av Nya Aktier utan stöd av Teck-
ningsrätter ska göras på därför avsedd anmälningssedel, 
benämnd ”Teckning utan stöd av Teckningsrätter”. Det är 
tillåtet att ge in fler än en anmälningssedel, varvid dock 
endast den senast daterade anmälningssedeln kommer 
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att beaktas. Anmälningssedlar kan erhållas från något av 
Carnegies kontor i Sverige eller laddas ned från 
 Carnegies webbplats www.carnegie.se samt från Tobiis 
webbplats www.tobii.com. Anmälningssedel kan skickas 
per post till Carnegie Investment Bank AB, Transaction 
Support, 103 38 Stockholm eller lämnas till något av 
 Carnegies kontor i Sverige. Anmälningssedeln måste vara 
 Carnegie, Transaction Support, tillhanda senast kl. 17.00 
den 22 december 2016.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Depåkunder hos förvaltare som önskar teckna Nya Aktier 
utan stöd av Teckningsrätter måste anmäla sig för teck-
ning till och i enlighet med instruktioner från sin eller sina 
förvaltare, som även kommer att hantera besked om  
 tilldelning eller andra frågor.

Tilldelning av Nya Aktier tecknade utan stöd av 
Teckningsrätter

Om inte samtliga Nya Aktier tecknas med stöd av Teck-
ningsrätter (primär teckningsrätt) ska styrelsen besluta 
om tilldelning av Nya Aktier utan stöd av Teckningsrätter. 
Tilldelning	kommer	då	att	ske	enligt	följande:	

i.)  i första hand ska aktier som inte tecknas med pri-
mär	företrädesrätt	erbjudas	samtliga	aktieägare	till	
teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte 
sålunda	erbjudna	aktier	räcker	för	den	teckning	
som sker med subsidiär företrädesrätt (överteck-
ning), ska aktierna fördelas mellan tecknarna i för-
hållande till det sammanlagda antal aktier de äger i 
Bolaget per avstämningsdagen, oavsett huruvida 
aktierna är aktier eller preferensaktier, och, i den 
mån detta inte kan ske, genom lottning.

ii.)  i andra hand ska, om samtliga aktier inte tilldelats 
enligt i ovan, tilldelning ske till personer som anmält 
intresse att teckna Nya Aktier utan företrädesrätt 
och, vid överteckning, i förhållande till det antal 
aktier som anges i respektive teckningsanmälan, 
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Som bekräftelse på tilldelning av Nya Aktier tecknade 
utan stöd av Teckningsrätter kommer avräkningsnota 
skickas till tecknaren omkring den 29 december 2016. 
Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om till-
delning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Inget 
meddelande kommer att skickas till tecknare som inte 
erhållit någon tilldelning. Tecknade och tilldelade Nya 
Aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna 
på avräkningsnotan som skickas till tecknaren. 

Efter erlagd betalning kommer Euroclear att sända ut 
en avi som bekräftelse på att BTA som tecknas utan stöd 
av Teckningsrätter bokats in på VP-kontot. De tecknade 
Nya Aktierna kommer att bokföras som BTA 2 på VP-

konto till dess att registrering av sådana aktier skett hos 
Bolagsverket. Sådana aktier förväntas bli registrerade hos 
Bolagsverket	omkring	den	12	januari	2017.	Någon	VP-avi	
utsänds	ej	i	samband	med	denna	ombokning.	ISIN-koden	
för BTA 2 som tecknats utan stöd av Teckningsrätter är 
SE0009356678.	BTA	2	kommer	ej	att	tas	upp	till	handel	
på Nasdaq Stockholm.

Handel med Nya Aktier
Bolagets utestående aktier handlas på Nasdaq Stock-
holm. Efter att Bolagsverket registrerat Företrädesemis-
sionen kommer även de Nya Aktierna att handlas på Nas-
daq Stockholm. Sådan handel avseende Nya Aktier som 
omvandlats från BTA 1 beräknas inledas den eller 
omkring	den	2	januari	2017.	Handel	med	Nya	Aktier	som	
omvandlats från BTA 2 beräknas inledas omkring den 
12	januari	2017.

Rätt till utdelning på aktier 
Utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämman. 
Utbetalning	av	utdelning	ombesörjs	av	Euroclear	eller	för	
förvaltarregistrerade innehav i enlighet med respektive 
förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller dem som på 
den fastställda avstämningsdagen var registrerad som 
ägare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken. De 
Nya Aktierna medför rätt till utdelning första gången på 
den första avstämningsdagen för utdelning till aktier som 
infaller närmast efter det att de Nya Aktierna registrerats 
hos Bolagsverket.

Rösträtt
Varje	aktie	berättigar	till	en	(1)	röst.

Oåterkallelig teckning
Bolaget äger inte rätt att avbryta Företrädesemissionen. 
Teckning av Nya Aktier, med eller utan stöd av Tecknings-
rätter, är oåterkallelig och tecknaren får inte återkalla eller 
ändra	en	teckning	av	Nya	Aktier,	såtillvida	inte	annat	följer	
av Prospektet eller av tillämplig lag.

Offentliggörande av utfall i 
företrädesemissionen
Teckningsresultatet i Företrädesemissionen kommer att 
offentliggöras omkring den 29 december 2016 genom ett 
pressmeddelande från Bolaget.

Information om behandling av personuppgifter
Den som tecknar, eller anmäler sig för teckning av, Nya 
Aktier kommer lämna in personuppgifter till Carnegie. 
Personuppgifter som lämnas till Carnegie kommer att 
behandlas i datasystem i den utsträckning som erfordras 
för att administrera Företrädesemissionen. Även person-
uppgifter som inhämtas från annan än den person som 
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behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan 
också förekomma att personuppgifter behandlas i data-
system hos företag med vilka Carnegie samarbetar. Infor-
mationen om behandling av personuppgifter lämnas av 
Carnegie, vilken också tar emot begäran om rättelse av 
personuppgifter.

Övrig information
Carnegie agerar emissionsinstitut i anledning av Företrä-
desemissionen. Att Carnegie är emissionsinstitut innebär 
inte att Carnegie betraktar den som anmält sig för teck-
ning i Företrädesemissionen som kund hos Carnegie. För 
det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för 
de	Nya	Aktierna	kommer	Tobii	att	ombesörja	att	överskju-
tande belopp återbetalas. Ingen ränta kommer att utbeta-
las	för	överskjutande	belopp.	Ofullständiga	eller	felaktigt	
ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan 
beaktande. Om teckningslikvid inbetalas för sent, är otill-
räcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan om 
teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning 
komma	att	ske	med	ett	lägre	belopp.	Betald	likvid	som	ej	
tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Ingen 
ränta kommer att utbetalas för en sådan likvid. 

Beskattning
För information rörande beskattning hänvisas till avsnittet 
”Vissa skattefrågor i Sverige”.
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Verksamhets- och marknadsöversikt

Prospektet innehåller verksamhets- och marknadsdata rörande Tobiis verksamhet och marknader 
men Tobii är verksamt i en bransch där det är svårt att erhålla exakt bransch- och marknadsinforma-
tion. Tobii har erhållit viss marknadsdata samt data avseende konkurrenspositionen i Prospektet 
från en rapport daterad den 25 november 2014 med marknadsdata från 2013 som tagits fram av 
Arthur D. Little1) och som Bolaget anser fortfarande är relevant, samt från en undersökning av Tobiis 
patentposition som beställts från ClearViewIP Ltd, som är en fristående konsult inom immateriella 
rättigheter och som presenterats i en rapport daterad i november 2016 (tillsammans ”Rapporterna”). 
Tobii har beställt Rapporterna och Tobiis uppfattning är att de är tillförlitliga. Som en del av sina 
underlag för Rapporterna har såväl Arthur D. Little som ClearViewIP Ltd. erhållit marknads- och 
bolagsinformation från Tobii. Vidare har information hämtats ifrån rapporter som framtagits av bland 
annat KPMG, IDC, Jon Peddie Research och European Scientific Journal. Informationen har återgi-
vits korrekt i Prospektet och Tobii anser att källorna är tillförlitliga men Tobii kan inte garantera 
sådan informations riktighet eller fullständighet och Tobii har inte gjort någon oberoende verifiering 
av informationen eller data avseende konkurrenspositionen som ingår i Prospektet. Såvitt Tobii kan 
känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts från berörd 
tredje man har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen 
felaktig eller missvisande.

Därutöver har Tobii gjort ett flertal uttalanden i Prospektet avseende sin bransch och sin 
 konkurrensposition inom branschen. Dessa uttalanden är baserade på Bolagets erfarenhet och 
egen undersökning avseende marknadsförhållandena. Tobii kan inte garantera att något av dessa 
antaganden är riktiga eller att de på ett korrekt sätt reflekterar dess marknadsposition inom 
 branschen och ingen av Tobiis interna undersökningar eller information har blivit verifierade av 
 oberoende  källor, som kan ha uppskattningar eller åsikter avseende branschrelaterad information 
som skiljer sig från Tobiis. 

Marknads- och verksamhetsinformation kan innehålla uppskattningar vad avser framtida 
 marknadsutveckling och annan framåtriktad information. Framåtriktad information innebär ingen 
garanti avseende framtida resultat eller utveckling, och verkligt utfall kan avvika väsentligt från de 
uttalanden som görs i den framåtriktade informationen. Läs avsnittet ”Viktig information till 
 investerare – framåtriktade uttalanden” på insidan av omslaget till Prospektet.

 

1)  Arthur D. Little, 2014 samt baserat på Bolagets egen bedömning och marknadsinsikt avseende konkurrenternas position på marknaden per dagen 
för Prospektet. I detta avsnitt, ”Verksamhet- och marknadsöversikt”, ska källhänvisningen till ”Arthur D. Little, 2014” läsas även med beaktande av 
Bolagets uppfattning om att dess marknadsställning som den ledande aktören inom eyetracking, per dagen för Prospektet, är intakt.
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1) Arthur D. Little, 2014.
2)  Studien av Tobiis ställning avseende patent har genomförts av ClearViewIP Ltd som är en fristående konsult inom immateriella rättigheter. Studien 

har	inneburit	sökning	efter	patent	och	patentansökningar	avseende	eyetracking	som	offentliggjorts	av	United	States	Patent	and	Trademark	Office	
samt av Europeiska patentbyrån. Resultatet av sökningen har analyserats och granskats av ClearViewIP Ltd, och de patent som inte hänför sig till 
eyetracking och de där eyetracking inte ingår som en central uppfinning, har undantagits från resultatet. Patent som hänför sig till medicinsk/ 
oftalmologisk teknik har undantagits från resultatet. Liksom vid all mänsklig analys, i synnerhet analys av immateriella rättigheter, gör granskaren en 
subjektiv	bedömning.	Det	är	därför	omöjligt	att	garantera	att	100	procent	av	relevanta	resultat	har	beaktats.

3) Baserat	på	Bolagets	egen	uppfattning	utifrån	sin	patentportfölj	och	bedömning	av	Tobiis	tekniska	nivå.

Världsledare inom eyetracking
Tobii är tydligt marknadsledande inom de flesta segment 
där eyetracking används idag.1) 

Alltsedan	grundandet	har	Tobii	gjort	stora	investeringar	
i att utveckla sin världsledande teknologi. Utmärkande är 
att den enligt Tobiis bedömning är mer tillförlitlig och har 
bättre, mer konsekvent precision än konkurrerande lös-
ningar. Den är också strömsnål, liten i storlek och går att 
producera till låg kostnad i höga volymer. 

Tobii	har	även	en	ledande	patentportfölj	inom	eyetrack-
ing2),	med	över	250	beviljade	patent	eller	registrerade	
patentansökningar som tillsammans omfattar drygt 100 
unika innovationer.

En teknologi med många tillämpningar
En eyetracking-sensor läser med hög precision av var 
man tittar. Den ger tillgång till information om vad använ-
daren uppmärksammar eller bearbetar. Den kan också 
registrera	en	persons	närvaro.	Med	hjälp	av	eyetracking	
kan	man	få	djupa	insikter	i	mänskligt	beteende	eller	skapa	
naturliga och intuitiva användargränssnitt. Ögonstyrda 
datorer har redan revolutionerat tillvaron för tiotusentals 
människor med nedsatt kommunikationsförmåga. Eye-

tracking	är	också	en	etablerad	och	snabbt	växande	metod	
inom beteendeforskning och konsumentundersökningar.

Framöver har eyetracking potential att få en storskalig till-
lämpning inom ytterligare en rad användningsområden. 
Tobii har tagit viktiga initiala steg på speldatormarknaden, 
och avser att även adressera VR, smartphones och på sikt 
vanliga datorer, fordon och andra specialiserade  marknader.

Strategi och organisation 
Tobii-koncernen består av tre affärsområden som utgör 
självständiga	operativa	enheter	med	egna	ledningsgrup-
per,	strategier,	affärsmodeller,	samt	egna	FoU-,	sälj-	och	
marknadsorganisationer. Denna struktur ger goda förut-
sättningar att fullt ut optimera verksamheten för distinkt 
olika marknader. Genom Koncernen delar affärsområ-
dena på en gemensam teknologisk grund, samt varu-
märke, patent och annan IP. 

Två	av	affärsområdena,	Tobii	Dynavox	och	Tobii	Pro,	är	
marknadsledare	och	har	etablerade	produktportföljer	
inom sina respektive nischmarknader.1)	Tobii	Dynavox	är	
inriktat	på	kommunikationshjälpmedel	som	hjälper	använ-
darna att tala och kommunicera. Tobii Pro tillhandahåller 
specialiserade	eyetracking-lösningar	som	adderar	djupa	
insikter	och	unik	objektivitet	till	en	mängd	undersöknings-

Världens	ledande	leverantör	av	hjälpmedel	 
för personer med nedsatt tal- och 

kommunikationsförmåga1)

Världens ledande leverantör  
av eyetracking-lösningar för att 
studera mänskligt beteende1)

Ledande eyetracking-teknologi  
för inbyggnad i konsumentelektronik och 

andra volymprodukter3)
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områden där man studerar beteende. Inom dessa områ-
den har kompletta lösningar tagits fram, även utanför eye-
tracking, för att möta kundernas varierande behov. 

Med	Tobii	Dynavox	och	Tobii	Pro	har	Tobii	etablerat	två	
lönsamma och kassaflödesgenererande affärsområden, 
med	goda	möjligheter	att	växa	med	lönsamhet	över	lång	
tid. Tillsammans utgör de en stabil grund för Koncernens 
verksamhet, organisation och utveckling. 

Inom	det	tredje	affärsområdet,	Tobii	Tech,	investerar	Tobii	
för att nå volymmarknader för eyetracking med huvudfokus 
på konsumentprodukter som datorer, datorspelsprodukter, 
VR och smartphones. Genom att leverera eyetracking-tek-
nologi som kunderna integrerar i sina produkter kan Tobii 
effektivt adressera fler segment och stora volymer.

Vision
Tobiis vision är en värld där all teknologi fungerar i total 
harmoni med naturligt mänskligt beteende.

Mission
Tobiis mission är att fundamentalt påverka och förbättra 
såväl individers liv som hela branscher genom humanise-
rad teknologi. Med eyetracking som bas skapar Tobii för-
utsättningar för nya insikter i mänskligt beteende och mer 
mänskliga användargränssnitt i datorer, datorspel, smart-
phones, bilar och andra produkter.

Trender i omvärlden
Inom många teknik- och produktområden sker utveck-
lingen i mycket hög takt idag. Hård konkurrens om konsu-
menternas intresse driver snabb innovationstakt i produk-
ter	som	exempelvis	virtual	reality,	smartphones,	datorer,	
surfplattor och bilar. Kunder och slutanvändare efterfrå-
gar allt mer intuitiva och naturliga användarupplevelser, 
vilket driver ett snabbt ökande intresse för intelligenta 
sensorer i olika former. Denna trend driver på intresset för 
eyetracking, en intelligent sensorteknologi med potential 
att fundamentalt förändra och förbättra hur vi människor 
kan interagera med många olika typer av produkter. 

Eyetracking är i sig inte en ny teknologi, men har tidi-
gare primärt använts inom avgränsade nischmarknader. 
Teknologin har utvecklats i hög takt under senare år, vilket 
skapar	möjligheter	att	driva	tillväxt	i	befintliga	nischmark-
nader såväl som att implementera tekniken i ett antal nya 
potentiellt stora volymmarknader. 

För att bibehålla Tobiis marknadsledande position, 
krävs en fortsatt hög utvecklingstakt av teknologi, nya pro-
dukter och andra insatser som kan öka penetrationsgra-
den i de olika nischmarknaderna. Genom en skalbar 
affärsmodell, investeringar för att behålla sitt teknologiför-
språng,	samt	vidareutveckling	av	sin	starka	patentportfölj	
kan Tobii långsiktigt bibehålla en stark marknadsposition 
och vara en attraktiv partner också för volymkunder.

Historia
Sedan	Bolaget	bildades	kan	följande	viktiga	händelser	nämnas:

Årtal Händelse

2001 Tobii	grundades	av	de	tre	entreprenörerna	John	Elvesjö,	Mårten	Skogö	och	Henrik	Eskilsson.

2002 Tobii utvecklade och kommersialiserade sin första produkt Tobii ET-17 – världens första ”plug and play-eyetracker”. 
Det blev startpunkten för affärsområdet som numera är Tobii Pro.

2005 Tobii	lanserade	MyTobii	D10,	Tobiis	första	produkt	inriktad	på	marknaden	för	kommunikationshjälpmedel,	vilket	blev	
startpunkten	för	det	som	numera	är	Tobii	Dynavox.	Tobii	öppnade	sitt	första	kontor	i	USA.

2007 Tobii	förvärvade	Viking	Software	AS	baserat	i	Norge	som	stärkte	Tobiis	portfölj	av	kommunikationsprogramvara.	
Tobii	genomförde	sin	första	större	nyemission	om	100	miljoner	SEK.	Tobii	öppnade	också	kontor	i	Tyskland.	

2008 Tobii förvärvade Assistive Technology Inc. i Boston, vilket stärkte positionen i Nordamerika inom det som idag är 
Tobii	Dynavox.	Tobii	öppnade	också	kontor	i	Japan	och	Kina.

2010 Första generationens eyetracking-glasögon, Tobii Glasses, lanserades av Tobii Pro.

2011 Första högfrekvens-eyetrackern, TX 300, lanserades för undersökningsmarknaden.

2013 Tobii	I-series,	en	produktfamilj	av	ögonstyrda	kommunikationsapparater	lanserades.

2014 Tobii	förvärvar	DynaVox	Systems	LLC	i	Pittsburgh.

2015 Bolaget	börsnoteras	på	Nasdaq	Stockholm	och	gör	i	samband	med	detta	en	nyemission	om	429	miljoner.

2016 Tre integrationskunder till affärsområdet Tobii Tech inom speldatormarknaden lanserade produkter med Tobii eye-
tracking. 
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Tobii i världen 
Tobii	har	global	närvaro	genom	egna	kontor	och	återförsäljare.	
Under 2015 har Tobii öppnat ett nytt kontor i Taiwan och har 
idag totalt 13 kontor världen över.

Mountain View, USA
Försäljning

Tobii försäljning

Pittsburgh, USA
Försäljning och utveckling

Washington DC, USA
Försäljning

Warwick, UK
Försäljning

Bergen, Norge
Försäljning och utveckling

Stockholm, Sverige
Försäljning och utveckling

Frankfurt, Tyskland
Försäljning Seoul, Korea

Försäljning 

Tokyo, Japan
Försäljning 

Shanghai, Kina
Försäljning 

Taipei, Taiwan
Försäljning 

Kyiv, Ukraina1)

Utveckling

Suzhou, Kina
Utveckling 

1) Externa konsulter

Direktförsäljning och återförsäljare

Tobii Dynavox Tobii Pro Tobii Tech

Direktanställda	säljare  120 50 8
Antal	återförsäljare 120 15 n/a

Nordamerika 63%
Övriga världen 14%

Europa 23%

Försäljning per region (jan–sept 2016)
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Koncernens finansiella utveckling 
15	år	av	tillväxt

Koncernen	har	ökat	sin	nettoomsättning	organiskt	varje	år	
sedan grundandet 2001. Under dessa år har även förvärv 
genomförts,	vilka	ytterligare	har	bidragit	till	tillväxten.
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1)  Uppgifterna om nettoomsättning är hämtade ifrån Bolagets reviderade årsredovis-
ningar för respektive år.

Finansiella mål
Tobii	upprättade	2015	långsiktiga	finansiella	mål	för	varje	
affärsområde i samband med börsnoteringen på Nasdaq 
Stockholm.	Målen	för	Tobii	Dynavox	och	Tobii	Pro	kvarstår	
medan det för Tobii Tech nyligen har omformulerats för att 
reflektera Bolagets utökade affärsplan med betydande sats-
ningar även på områdena virtual reality och smartphones.

 ● Tobii	Dynavox	långsiktiga	mål	är	att	öka	omsättningen	
med över 10 procent per år och att nå en rörelsemar-
ginal på 20 procent.

 ● Tobii Pros långsiktiga mål är att öka omsättningen 
med över 15 procent per år och att nå en rörelsemar-
ginal över 15 procent. 

 ● Tobii Techs mål är att vara den marknadsledande leve-
rantören av eyetracking-teknologi för integration i 
högvolymprodukter.

Styrelsen bedömer att Bolaget med den föreslagna Före-
trädesemissionen är fullt finansierad för att genomföra 
den utökade affärsplanen. 

På grund av att marknaden för integration av eyetrack-
ing i volymprodukter befinner sig i ett tidigt skede, så har 
Bolaget valt att inte formulera ett specifikt finansiellt mål 
för Tobii Tech, utan uttrycker istället en strategisk långsik-
tig målsättning gällande affärsområdets marknadsposi-
tion. Denna målsättning kompletteras med Bolagets 
bedömningar av marknadsutveckling som återfinns i 
avsnittet ”Verksamhets- och marknads översikt – Tobii 
Tech – Marknad och marknadsutsikter” .

De finansiella målen representerar framåtriktad informa-
tion. Framåtriktad information ska inte betraktas som garan-
tier för framtida resultat eller utveckling och de faktiska 
resultaten	kan	skilja	sig	väsentligt	från	det	som	uttrycks	i	
den framåtriktade informationen. Se även ”Framåtriktade 
uttalanden” i avsnittet ”Viktig information till investerare” på 
insidan av omslaget samt avsnittet ”Riskfaktorer”.
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1)		Informationen	är	hämtad	från	Bolagets	reviderade	årsredovisningar	för	2015,	2014	och	2013	samt	från	Bolagets	ej	reviderade	delårsrapporter	för	de	första	nio	månaderna	2016	
och 2015. För information om defintionerna till de alternativa nyckeltal som framgår av tabellen hänvisas till avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av alter-
nativa nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS”

Koncernens omsättning har sedan 2013 ökat med 
555	miljoner	SEK	till	967	miljoner	SEK.	Alla	tre	affärs-
områden har bidragit till utvecklingen, i  synnerhet Tobii 
Dynavox	som	ökade	markant	såväl	organiskt	som	genom	
Dynavox-förvärvet.

Tobii	Dynavox	och	Tobii	Pro	uppvisade	goda	och	ökande	
vinstmarginaler, men koncernens rörelse resultat belasta-
des med stora satsningar inom Tobii Tech. 
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Tobii Dynavox – världens ledande leverantör 
av hjälpmedel för personer med nedsatt  
tal- och kommunikationsförmåga
Tobii	Dynavox	kommunikationshjälpmedel	hjälper	perso-
ner med nedsatt tal- och kommunikationsförmåga att på 
ett effektivt sätt kommunicera och använda en dator. 
Detta	ger	användarna	möjlighet	att	leva	ett	mer	självstän-
digt liv och har ofta en dramatisk påverkan på deras egen 
och	närståendes	livskvalitet.	Tobii	Dynavox	produkter	
omfattar både specialutvecklade kommunikationsappara-
ter, som styrs med ögonstyrning eller pekskärm, och olika 
programvaror. Flera av produkterna är medicinskt klas-
sade och finansieras ofta av offentliga eller privata 
finansieringssystem.

Tobii	gick	in	på	marknaden	för	kommunikationshjälpme-
del	2005.	Försäljningen	har	under	de	senaste	fem	åren	
genom	förvärv	men	också	genom	organisk	tillväxt	vuxit	
med i genomsnitt 33 procent per år. Under tolvmånaders-
perioden som slutade den 30 september 2016 uppgick 
affärsområdets	nettoomsättning	till	776	miljoner	SEK	och	
rörelsemarginalen till 16 procent.1) Dessa siffror inkluderar 
en positiv engångseffekt från Steve Gleason Act som 
bidrog	med	cirka	23	miljoner	SEK	i	försäljning	och	cirka	
15	miljoner	SEK	i	rörelseresultat	i	fjärde	kvartalet	2015.2)

Händelser sedan börsnoteringen 
Följande	urval	representerar	de	viktigaste	händelserna	
inom	Tobii	Dynavox	sedan	börsnoteringen	i	april	2015:

 ● Flera	nya	produktlanseringar	har	gjorts	inom	området	
kommunikationsapparater, däribland I-Series+, en ny 
serie ögonstyrda kommunikationsapparater som där-
efter även har uppgraderats med Tobiis senaste eye-

tracking-plattform IS4, och T7, en liten, portabel pek-
skämsbaserad samtalsapparat för personer som 
saknar talförmåga men har god motorisk förmåga. 
Dessutom lanserades datortillbehören PCEye Mini 
och EyeMobile Mini för datoraccess. 

 ● Ett flertal viktiga lanseringar av programvara för kom-
munikation och specialundervisning har genomförts, 
bland annat lanseringen av Communicator 5, som 
används med de ögonstyrda kommunikationsappara-
terna	och	Snap	Scene,	en	app	som	hjälper	barn	i	ett	
tidigt skede av språkutvecklingen. Flera programvaror 
utökades också med ny funktionalitet, förbättrad pre-
standa och fler språkversioner. 

 ● Etablerade organisation och infrastruktur för direktför-
säljning	i	Storbritannien	under	våren	2016.

 ● Genom	aktivt	lobbyarbete	bidrog	Tobii	Dynavox	till	
antagandet av ”Steve Gleason Act” i augusti 2015, en 
ny lag i USA som syftar till att göra det lättare att få 
finansiering	till	kommunikationshjälpmedel	genom	det	
statliga finansieringsorganet Medicare.

 ● Efter	förvärvet	av	DynaVox	Systems	LLC	som	gjordes	i	
maj	2014	har	avsevärda	synergier	realiserats.	Tobii	
Dynavox	har	på	djupet	integrerat	verksamhetens	sälj-	
och marknadsorganisationer, FoU-organisationer och 
andra	funktioner,	vilket	har	bidragit	till	ökad	försäljning	
och lönsamhet i affärsområdet.

 ● Lanserade under första kvartalet 2016 den första pro-
dukten särskilt anpassad för den kinesiska marknaden.
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1)	 	Uppgifterna	om	12-månadersperioden	är	baserad	på	information	i	delsårsrapporten	för	januari	–	september	2016	sidan	13	”Kvartalsdata per affärsområde” där de senaste fyra kvar-
talen	avseende	nettoomsätning	adderats	och	rörelsesresultat	och	därefter	har	rörelsesmarginalen	beräknats	för	den	aktuella	12-månadersperioden.	Informationen	är	ej	reviderad.

2)  Uppgifterna är hämtade ifrån Bolagets reviderade årsredovisning för 2015. 
3)	 	Informationen	är	hämtad	från	Bolagets	reviderade	årsredovisningar	för	2015,	2014	och	2013	samt	från	Bolagets	ej	reviderade	delårsrapporter	för	de	första	nio	månaderna	2016	

och 2015. För information om defintionerna till de alternativa nyckeltal som framgår av tabellen hänvisas till avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av alter-
nativa nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS”
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Att kunna använda ett språk är grunden för att kunna kommunicera och uttrycka sig effektivt. För att vara verkligt 
användbart och meningsfullt måste det språk som en kommunikations apparat tillhandahåller måste det vara 
mycket mer än en slumpmässig samling ord och fraser – det måste ha både struktur och rikt innehåll som kan 
anpassas. Med hjälp av Tobii Dynavox kommunikationsapparater och tillhörande programvara kan dess användare 
utbilda sig, arbeta och umgås. De får frihet att leva mer självständigt och uttrycka sin personlighet.

Marknad och marknadsutsikter
Målgruppen	för	Tobii	Dynavox	produkter	är	personer	med	
nedsatt talförmåga eller motoriska funktionshinder som 
begränsar deras förmåga att kommunicera och interagera 
med	sin	omvärld.	Vanliga	diagnoser	bland	Tobii	Dynavox	
slutanvändare är ALS, cerebral pares, ryggmärgsskada, 
autism och afasi.

Mer än 0,5 procent av alla människor har så kraftigt 
nedsatt	talförmåga	att	de	behöver	hjälpmedel	för	att	kom-
municera effektivt och kunna interagera med sin omgiv-
ning1). Enligt FNs deklaration om mänskliga rättigheter 
samt FNs konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning,	pekas	särskilt	tillgång	till	hjälpme-
del för kommunikation ut som en fundamental rättighet för 
alla.	I	tillägg	till	verbal	kommunikation	ger	Tobii	Dynavox	
produkter även tillgång till i princip allt det som en person-
dator	erbjuder	i	form	av	kommunikation,	underhållning	och	
som arbetsredskap.

Tobii	Dynavox	huvudmarknader	utgörs	idag	av	ett	tiotal	
länder där det finns fungerande system för finansiering 
och	förskrivning	av	kommunikationshjälpmedel.	Enligt	
Tobiis	bedömning	föds	eller	diagnosticeras	varje	år	i	
dessa länder ett par hundra tusen personer med funk-
tionsnedsättningar	som	gör	att	de	behöver	hjälpmedel	för	
att kommunicera effektivt. Även inom huvudmarknaderna 
finns stora variationer sett till hur stor andel som får till-
gång	till	lämpliga	hjälpmedel.	Det	skiljer	sig	åt	mellan	län-
der, olika diagnoser och tillgång till försäkringsskydd men 
påverkas också av dessa individers och deras anhörigas 
vilja	och	förmåga	att	engagera	sig	i	dialogen	med	terapeu-
ter, läkare och försäkringsinstanser.

Utanför huvudmarknaderna, vilket omfattar merparten av 
världens länder inklusive flera länder i Europa, saknas 
idag effektiva system för finansiering och förskrivning av 
kommunikationshjälpmedel.	Här	är	penetrationsgraden	
väldigt låg eller obefintlig. 

Den nuvarande låga penetrationsgraden innebär att det 
finns	en	god	potential	för	marknaden	att	växa	över	lång	
tid. Tobii bedömer att marknaden för kommunikations-
hjälpmedel	under	de	närmaste	åren	kommer	att	växa	med	
5–10 procent per år.

Viktiga	drivkrafter	för	framtida	marknadstillväxt	enligt	
Tobiis bedömning: 

 ● Ökad	kännedom	och	kunskap	om	de	möjligheter	som	
Tobii	Dynavox	kommunikationshjälpmedel	skapar	är	
avgörande för om personer får tillgång till dessa pro-
dukter. Viktiga insatser är därför utbildning av de som 
jobbar	med	förskrivning,	vård	och	omsorg	och	i	skolor,	
samt PR och lobbyverksamhet för att nå allmänheten 
och beslutsfattare. 

 ● Genom att utveckla produkter i kombination med 
 utökade marknadsinsatser riktade mot specifika mål-
grupper där penetrationsgraden är relativt sett lägre, 
till	exempel	personer	med	afasi	och	autism,	kan	för-
säljningen	i	Tobii	Dynavox	huvudmarknader	ökas.

 ● För att över tid nå ut på ytterligare geografiska mark-
nader där systemen för finansiering av kommunika-
tionshjälpmedel	idag	är	begränsade	och	penetra-
tionsgraden överlag är mycket låg krävs att Tobii 
Dynavox	utvecklar	lösningar	som	kan	säljas	till	lägre	
pris. Ytterligare en förutsättning är att samhällsutveck-
lingen i sådana länder gradvis leder till ökad accep-
tans	och	vilja	att	finansiera	denna	typ	av	lösningar.

1) Arthur D. Little, 2014.
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Marknadsandelar för kommunikationshjälpmedel
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Marknadsposition och konkurrens
Marknaden	för	kommunikationshjälpmedel	är	ett	tydligt	
avgränsat område, med konkurrenter som också fokuse-
rar	på	att	utveckla	och	sälja	kommunikationshjälpmedel	i	
form av hårdvara och/eller programvara. Enligt en studie 
som	gjordes	av	Arthur	D.	Little,	2014	var	Tobii	Dynavox	
den tydliga marknadsledaren med en 45-procentig andel 
av	värdet	av	sålda	hjälpmedel.	Tobii	bedömer	att	affärs-
områdets totala marknadsandel är ungefär likvärdig som 
när studien genomfördes. Tobii har dock en väsentligt 
högre	andel	av	marknaden	för	ögonstyrda	hjälpmedel,	
men en lägre andel av marknaden för pekskärmsbaserade 
hjälpmedel.	Under	de	senaste	fem	åren	har	leverantörer	
av vanliga surfplattor tagit en stor marknadsandel inom 
 pekskärmsbaserade kommunikationslösningar. Detta för-
klaras bland annat av att skolor i många fall har valt en 
enklare	lösning	framför	specialanpassade	hjälp	medels-
produkter.	Tobii	Dynavox	ser	möjligheter	att	framöver	öka	
sin marknadsandel inom detta delsegment genom att 
utveckla	och	sälja	specialanpassade	pekskärmsbaserade	
kommunikationsapparater som konkurrerar prismässigt 
med vanliga surfplattor och samtidigt möter användarnas 
behov på ett bättre sätt.

Försäljning och marknadsföring
Affärsområdet	verkar	globalt	med	ca	120	egna	säljare	i	
USA, Kanada, Sverige, Norge och Storbritannien samt 
genom	fler	än	120	återförsäljare	fördelat	på	cirka	
60 marknader globalt. Marknadsföringen inriktas primärt 
mot	logopeder,	terapeuter,	sjukhus,	rehabilitering-	och	
utprovningscentra samt skolor. Insatser görs också 
genom PR och sociala medier för att öka kännedomen om 
affärsområdets produkter bland allmänheten för att även 
nå användare och deras anhöriga.

I	USA	har	Tobii	Dynavox	utvecklat	ett	effektivt	stöd	för	
att	hjälpa	slutanvändare	att	erhålla	finansiering	av	sina	
hjälpmedel.	Här	finns	en	särskild	avdelning	om	cirka	
40 personer för detta ändamål samt avtal med över 
200 försäkringsbolag och andra finansieringsorgan, 
bland andra Blue Cross/Blue Shield, Kaiser, Tricare, 
Aetna och Cigna utöver de två federalt eller statligt bekos-
tade försäkringsprogrammen Medicare och Medicaid.
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Tobii Dynavox

Produkter och tjänster

Ögonstyrda  
kommunikationsapparater 

Ögonstyrda kommunikationsappara-
ter utgör den största delen av Tobii 
Dynavox	försäljning.	Dessa	special-
utvecklade och medicinskt klassade 
datorer används av personer som har 
talsvårigheter och kraftiga motoriska 
funktionsnedsättningar och därför 
inte kan använda händerna. Tobii 
Dynavox	erbjuder	även	datortillbehör
för	ögonstyrning,	vilka	möjliggör	för	
personer med motoriska funktions-
nedsättningar att använda en dator. 

Pekskärmsbaserade 
kommunikationsapparater

Tobii	Dynavox	tillhandahåller	även	
pekskärmsstyrda kommunikations-
apparater för personer som har ned-
satt talförmåga men viss eller god 
motorisk förmåga.

Programvara för alternativ  
kommunikation och  
specialundervisning

Tobii	Dynavox	säljer	även	flera	
 avancerade programvaror som ger 
användare	möjlighet	att	kommunicera	
effektivt	med	hjälp	av	text,	fraser,	
symboler eller bilder. Dessa pro-
gramvaror används tillsammans med 
Tobii	Dynavox	kommunikations-
apparater eller på vanliga surfplattor. 
Affärsområdet	erbjuder	dessutom	
programvaror för special-
undervisning. 

Forskning och utveckling
Målet	för	Tobii	Dynavox	FoU	är	att	
skapa marknadsledande produkter 
som utmärks av att de är effektiva och 
kliniskt beprövade kommunikations-
hjälpmedel	som	är	lätta	att	använda	
och har en modern, snygg design. 

FoU-organisationen, som består av 
drygt 90 personer och är baserade i 
Stockholm (Sverige), Pittsburgh 
(USA) och Bergen (Norge), designar 
och utvecklar kommunikationsappara-
ter och integrerar teknik för ögonstyr-
ning i delar av produktsortimentet. 
Utveckling av hårdvara sker i nära sam-
arbete med kontraktstillverkare, vilka 
också  sköter produktionen i industriell 
skala.	Tobii	Dynavox	behåller	dock	
äganderätten till sina produktdesigner. 

Teamet utvecklar också flera viktiga 
programvaror för alternativ kommunika-
tion.	En	grupp	erfarna	kliniska	språkex-
perter utvecklar, ofta tillsammans med 
ledande universitets forskare, de sym-
bol- och språksystem som är en central 
del av programvaran.

Ryan Carter är en utåtriktad ung man och stor inspirationstalare. Han 
fängslar sin publik med berättelser om de utmaningar och framgångar 
han har upplevt på vägen till självständighet. Ryan har en CP- skada 
sedan födseln och kommunicerar med hjälp av en ögonstyrd 
 kommunikationsapparat – en nyckelfaktor till hans framgångar. Han fick 
toppbetyg på högskolan och jobbar idag som entreprenör. Genom sin 
egen livs  erfarenhet har Ryan visat andra över hela världen vad kraften i en 
röst betyder.
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Tobii Pro – världens ledande  leverantör av  
eyetracking-lösningar för att undersöka och  
förstå mänskligt  beteende
Tobii	Pro	utvecklar	och	säljer	eyetracking-hårdvara	och	
analytisk	programvara	som	hjälper	forskare	och	företag	
världen över att studera mänskligt beteende. Affärsområ-
det	har	även	en	växande	tjänsteverksamhet	som	genomför	
undersökningar åt kunder globalt. Studier av vad männ-
iskor	tittar	på	och	uppmärksammar	ger	objektiva	data	och	
unika insikter som ofta inte går att få fram på annat sätt.

Tobii gick in på marknaden för beteendestudier 2002 
och det var Bolagets första marknad. Idag är mer än 
3 000 företag och 2 000 forskningsinstitutioner kunder till 
Tobii Pro, däribland många stora företag som Procter & 
Gamble och Microsoft, ledande marknadsundersök-
ningsföretag som Ipsos och GFK, och samtliga av värl-
dens 50 mest ansedda universitet. 

Under	de	senaste	fem	åren	har	Tobii	Pros	försäljning	
vuxit	organiskt	med	i	genomsnitt	9	procent	per	år.	Under	
tolvmånadersperioden som slutade den 30 september 
2016 uppgick affärsområdets nettoomsättning till 
236	miljoner	SEK	och	rörelsemarginalen	till	6	procent.1)

Händelser sedan börsnoteringen
Sedan	börsnoteringen	i	april	2015	kan	följande	viktigaste	
händelser inom Tobii Pro nämnas:

 ● I november 2016 lanserades Tobii Pro Spectrum, en 
sofistikerad eyetracker framtagen framförallt för fors-
kare	som	behöver	mycket	detaljerad	data.	Samtidigt	
lanserades Pro Lab som utgör nästa generations 
	analysmjukvara	inom	Tobii	Pro.

 ● Erbjudandet	runt	eyetracking-glasögonen	Glasses	2	
har utökats. Bland annat lanserades en ny modell med 
100 Hz vilket ger en fördubblad samplingsfrekvens 
(bilder	per	sekund)	jämfört	med	standardmodellen.	
Modellen	erbjuder	även	slipade	glas	som	möjliggör	för	
studier på personer med behov av synkorrigering 
samt ett nytt SDK (verktyg för programutvecklare). 
Vidare	har	Bolaget	utvecklat	analysmjukvaran	Glas-
ses 2 Analyzer, bland annat med nya verktyg som för-
enklar databearbetning och analys i kvantitativa 
	studier.	Härutöver	har	nya	molntjänster	för	datahante-
ring lanserats.

 ● Tobii Pro X3-120, en liten, kraftfull skärmbaserad eye-
tracker har lanserats.

 ● Under	2016	påbörjades	utrullningen	av	världens	för-
sta storskaliga undersökningspanel för insamling av 
blickdata. Flera hundra svenska hushåll har utrustat 
sina datorer med eyetracking, med målsättningen att 
samla in data i syfte att bland annat utvärdera hur 
användare	konsumerar	webbinnehåll.	Datan	hjälper	
annonsörer att bättre utvärdera effekten av digitala 
kampanjer	och	kommer	bland	annat	bearbetas	i	sam-
arbete med Tobii Pros partner Adssets.

 ● I	juni	2016	inleddes	direktförsäljning	i	Taiwan.
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1)	 	Uppgifterna	om	12-månadersperioden	är	baserad	på	information	i	delsårsrapporten	för	januari	–	september	2016	sidan	13	”Kvartalsdata per affärsområde” där de senaste fyra kvar-
talen	avseende	nettoomsätning	adderats	och	rörelsesresultat	och	därefter	har	rörelsesmarginalen	beräknats	för	den	aktuella	12-månadersperioden.	Informationen	är	ej	reviderad.

2)	 	Informationen	är	hämtad	från	Bolagets	reviderade	årsredovisningar	för	2015,	2014	och	2013	samt	från	Bolagets	ej	reviderade	delårsrapporter	för	de	första	nio	månaderna	2016	
och 2015. För information om defintionerna till de alternativa nyckeltal som framgår av tabellen hänvisas till avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av alter-
nativa nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS”
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Dagligvarukedjor, varumärkesägare och marknadsundersökningsföretag använder eyetracking för att få 
 detaljerad information om konsumenternas beteende i butik. Konsumenter utrustas med eyetracking-glasögon 
som spelar in vad de ser, gör och i vilken ordning information bearbetas. Med insikter baserat på denna informa-
tion kan man förbättra produkternas och butikens utformning, skyltning, produkters placering, etc. 

Marknad och marknadsutsikter
Ögonens rörelse är en omedveten, spontan reaktion och 
hjärnan	inhämtar	mycket	fler	intryck	med	ögonen	än	med	
något annat sinne.1) Därför kan registrering av ögonrörel-
ser	ge	objektiva,	mätbara	data	och	djupa	insikter	om	
 människors beteenden som inte går att få fram på annat 
sätt. 

Metoden används av forskare inom discipliner som 
 psykologi, kognitionsvetenskap, oftalmologi, neurologi 
och spädbarnsforskning samt av kommersiella företag i 
studier av bland annat förpackningsdesign, annonsut-
formning, optimering av webbplatser samt i undersök-
ningar av reklam i tryck, utomhus, online och tv. 

Tobii bedömer att det finns god potential att marknaden 
för	eyetracking-lösningar	att	växa	framöver,	både	i	befint-
liga	och	nya	segment.	Exempelvis	är	den	totala	markna-
den för kommersiella marknadsundersökningar mycket 
stor	med	en	omsättning	på	cirka	40	miljarder	USD	per	
år.2) Även	om	eyetracking	har	vuxit	snabbt	som	undersök-
ningsmetod används det fortfarande i en mycket liten 
andel av marknadsundersökningar.

Viktiga	drivkrafter	för	framtida	marknadstillväxt	enligt	
Tobiis bedömning:

 ● Att kännedomen om eyetracking och dess fördelar 
som	objektiv	undersökningsmetod	ökar	och	blir	allt	
mer accepterad och efterfrågad.

 ● Att det blir allt enklare och billigare att genomföra eye-
tracking-studier,	t.ex.	genom	allt	mer	kostnadseffek-
tiva och lättanvända verktyg.

 ● Att eyetracking-system blir tillgängliga i stora under-
sökningspaneler,	vilket	möjliggör	för	mycket	effektiva	
studier, men även att eyetracking-data intregreras 
med olika webbaserade annonsplattformar samt 
används för att skapa nya typer av datadrivna produkt- 
och	tjänsteerbjudanden.	

 ● Att eyetracking appliceras på nya delsegment och till-
lämpningar,	vilket	bland	annat	möjliggörs	genom	
utveckling	av	nya	och	förbättrade	produkter.	Exempel-
vis har eyetracking-glasögonen Tobii Pro Glasses 2, 
som används för att studera beteende i autentiska mil-
jöer,	kommit	att	användas	i	studier	av	hur	konsumenter	
använder	olika	typer	av	media,	i	simulatormiljöer	samt	i	
prestationsanalys inom sport och professionell 
utbildning.

1) European Scientific Journal, september 2014, special edition vol. 3. s. 148.
2) Esomar Report, 2014.
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Oftal- 
mologi

Optimering av  
webb platser och  
programvara 

Annons- 
testning

Psykologi  
och späd - 
barns studier

Neurologi Prestationsanalys  
och kunskaps- 
överföring

Exempel	på	forskningsområden	där	eyetracking	används

Marknadsposition och konkurrens
Tobii Pro är den ledande leverantören av eyetracking-lös-
ningar för att studera beteende, med en global marknads-
andel på cirka 50 procent1). De främsta konkurrenterna 
tillhandahåller också olika hårdvaror och programvaror för 
beteendestudier.

Marknadsandelar – eyetracking-lösningar  
inom beteendestudier1) 

 

Tobii Pro,
47 %

Försäljning och marknadsföring
Tobii Pro bearbetar en global marknad genom direktför-
säljning	eller	återförsäljare.	Ett	50-tal	säljare	verkar	från	
något av koncernens kontor i Sverige, USA, Japan, Kina, 
Tyskland, Sydkorea och Taiwan eller från hemmakontor i 
några ytterligare länder. Därutöver har Tobii Pro runt 15 
återförsäljare,	företrädesvis	mindre	företag	som	fokuserar	
på	försäljning	av	Tobii	Pros	produkter	och	tjänster.	Sam-
mantaget täcks drygt 40 länder. 

Marknadsföringen	inriktas	primärt	på	säljdrivande	akti-
viteter	och	på	att	öka	kännedomen	om	möjligheterna	med	
eyetracking som testmetod. Detta omfattar både fysiska 
event, digital marknadsföring och PR.

Forskning och utveckling
Målet för Tobii Pros FoU är att skapa marknadsledande 
eyetracking-lösningar för forskning och undersökningar, 
som ger en överlägsen datakvalitet och som är enkla och 
kostnadseffektiva att använda.

FoU-organisationen, som består av cirka 60 personer 
baserade i Stockholm (Sverige) och Kyiv (Ukraina), utveck-
lar programvara för design, datainsamling och analys av 
eyetracking-studier, samt olika typer av differentierad eye-
tracking-hårdvara,	från	mycket	sofistikerade	och	exakta	
 system till enklare och billigare lösningar. Tobii Pro köper 
eyetracker-plattformar från Tobii Tech för de flesta av sina 
hårdvaruprodukter,	men	ansvarar	självt	för	att	utveckla	
 kompletta produkter utifrån dessa. Sådan utveckling sker i 
samarbete	med	externa	utvecklingspartners	och	underleve-
rantörer, men Tobii Pro behåller äganderätten till sina 
produktdesigner. 

1) Arthur D. Little, 2014.
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Produkter och tjänster

Eyetracking-hårdvara

Tobii	Pro	erbjuder	eyetracking-hård-
vara för skärmbaserade undersök-
ningar, såväl högfrekvens-eyetrack-
ers för vetenskaplig forskning som 
enklare modeller som används för 
annonstestning och användbarhets-
undersökningar. Utbudet omfattar 
även eyetracking-glasögon för stu-
dier där testpersonen ska kunna röra 
sig	fritt	i	autentiska	miljöer.

Analysprogramvara

Tobii Pros specialutvecklade pro-
gramvaror	ger		kunderna	möjlighet	att	
på ett effektivt sätt utforma sina tes-
ter, samla in data och analysera utfal-
let på många olika sätt. Programvara 
säljs	ofta	som	en	del	av	helhetslös-
ningar tillsammans med eyetracking-
hårdvara, antingen som engångsli-
cens eller på prenumerationsbasis. 

Tjänster – Tobii Insight

Tjänsteverksamheten	Tobii	Pro	
Insight utför marknadsundersök-
ningar och andra studier av konsu-
mentbeteende med eyetracking på 
global basis direkt åt slutkunder eller 
i samarbete med marknadsundersök-
ningsföretag. Efterfrågan på dessa 
tjänster	är	hög	och	tjänsteverksam-
heten	förväntas	fortsätta	att	växa	
snabbt.	Tjänsteverksamheten	funge-
rar även ofta som en katalysator för 
att öka efterfrågan på affärsområdets 
systemlösningar.

Eyetracking spelar en viktig roll när det gäller att studera hur barn interagerar med människor och världen 
omkring dem. Forskare använder eyetracking för att studera bland annat perceptuell, kognitiv och social 
utveckling. Genom en diskret och tillförlitlig datainsamling kan de få en djupare förståelse för när barn 
utvecklar olika funktioner och förmågor, samt hur de förändras över tid.
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Tobii Tech – erbjuder ledande eyetracking- 
teknologi för inbyggnad i konsumentelektronik  
och andra volymprodukter
Tobii Tech är inriktat på teknologi- och marknadsutveck-
ling för att integrera eyetracking i produkter som speldato-
rer, virtual reality, smartphones, bärbara datorer, bildskär-
mar, fordon och medicinska produkter. Affärsområdet 
befinner sig ännu i ett tidigt stadium kommersiellt men 
bedöms på lång sikt ha stor potential inom dessa 
volymmarknader.

Inom det huvudsakliga satsningsområdet speldatorer 
har affärsområdet nått flera viktiga milstolpar i och med 
integreringen av eyetracking i nischade speldatorer och 
bildskärmar från MSI, Dell och Acer samt ett antal större 
spel. Därutöver avser Tobii Tech att kraftfullt accelerera 
sina satsningar inom virtual reality och smartphones. 

Tobii	Tech	visar	en	stark	tillväxt,	om	än	från	en	låg	nivå.	
Bolaget	har	gått	från	en	nettoomsättning	på	3	miljoner	
SEK	under	2012	till	71	miljoner	SEK	under	tolvmånaders-
perioden som avslutades 30 september 2016.1) Merpar-
ten	av	omsättningen	utgörs	fortfarande	av	försäljning	av	
eyetracking-plattformar	till	affärsområdena	Tobii	Dynavox	
och	Tobii	Pro	men	omsättningen	till	externa	kunder	ökar	
snabbt.

Händelser sedan börsnoteringen
Sedan	börsnoteringen	i	april	2015	kan	följande	viktigaste	
händelser inom Tobii Tech nämnas:

 ● Den taiwanesiska datortillverkaren MSI lanserade 
världens första speldator med eyetracking från Tobii.

 ● Tobii	Tech	började	leverera	den	nya	eyetracking-platt-
formen IS4 till integrationskunder under det andra 
kvartalet	2016.	Tobii	Dynavox	var	först	ut	med	att	lan-
sera ögonstyrningsprodukter utrustade med den nya 
plattformen.	Dell	var	den	första	externa	kunden	att	
integrera plattformen.

 ● I september 2016 lanserade Alienware, Dells varu-
märke för specialiserade speldatorer, en speldator 
med eyetracking från Tobii.

 ● I augusti 2016 lanserade Acer en speldator och tre 
bildskärmar med eyetracking från Tobii. 

 ● Flera produkter som innehåller IS4-plattformen och 
dess föregångare IS3 har godkänts av Microsoft för 
ansiktsidentifikation	i	Windows	Hello	vilket	möjliggör	
snabbare, enklare och säkrare inloggning. Tobii kan 
därmed	erbjuda	både	ansiktsidentifikation	i	Windows	
10 och ögonstyrning genom en och samma sensor. 

 ● Mer än 15 000 enheter av det egna datortillbehöret 
Tobii EyeX har sålts till spelutvecklare och 
teknikentusiaster. 

 ● Ett fyrtiotal speltitlar med stöd för eyetracking har lan-
serats, däribland några av 2016 års största speltitlar 
som Tom Clancy’s The Division, Assassin’s Creed 
Syndicate och Deus EX: Mankind Divided, och de 
kommande titlarna Watch Dogs 2 och Steep har 
förannonserats.  
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1)	 	Uppgifterna	om	12-månadersperioden	är	baserad	på	information	i	delsårsrapporten	för	januari	–	september	2016	sidan	13	”Kvartalsdata per affärsområde” där de senaste fyra kvar-
talen	avseende	nettoomsätning	adderats	och	rörelsesresultat	och	därefter	har	rörelsesmarginalen	beräknats	för	den	aktuella	12-månadersperioden.	Informationen	är	ej	reviderad.

2)	 	Informationen	är	hämtad	från	Bolagets	reviderade	årsredovisningar	för	2015,	2014	och	2013	samt	från	Bolagets	ej	reviderade	delårsrapporter	för	de	första	nio	månaderna	2016	
och 2015. För information om defintionerna till de alternativa nyckeltal som framgår av tabellen hänvisas till avsnittet ”Utvald historisk finansiell information – Definitioner av alter-
nativa nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS”
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 ● En satsning inom virtual reality har inletts, bland annat 
presenterades ett tekniksamarbete med Starbreeze 
kring	att	utforska	möjligheterna	att	integrera	Tobiis	
teknologi i deras headset StarVR. 

 ● Ett utvecklings- och licensavtal har tecknats med en 
stor smartphone-tillverkare för utveckling och leverans 
av	eyetracking-mjukvara	som	ska	implementeras	i	en	
specifik smartphone-modell.

 ● Har tecknat ett avtal med ett optikerutrustningsföre-
tag	samt	påbörjat	leveranser	av	eyetracking-plattfor-
mar för integration i deras produkt.

Marknad och marknadsutsikter 
Naturliga och intuitiva användargränssnitt och upplevelser 
har haft en mycket omfattande och genomgripande påver-
kan på konsumentelektronik under senare år. Detta har 
möjliggjorts	genom	nya	innovativa	sensorteknologier	för	
exempelvis	pekskärmar,	gestigenkänning,	rörelsedetek-
tion, röstigenkänning, fingeravtryck och irisigenkänning. 
Eyetracking är en intelligent sensorteknologi som ger unik 
information om användarens närvaro, fokus och intresse 
och har förutsättningar att på ett genomgripande sätt för-
ändra och förbättra hur vi interagerar med datorer och 
andra	produkter	genom	att	möjliggöra	nya	upplevelser	
och användargränssnitt som är mer intuitiva och naturliga. 
Tobii bedömer därför att potentialen för eyetracking på 
lång sikt är mycket stor.

En central del av Tobiis vision är att de flesta datorer, 
smartphones, VR-headsets och fordon kommer att vara 
försedda med inbyggd eyetracking i framtiden. Bolaget 
bedömer dock att det kommer krävas tid för marknaden 
att utvecklas. Givet en hög penetration inom dessa 
 områden, bedömer Tobii att den totala marknaden kan 
uppgå	till	över	en		miljard	enheter	per	år.	Det	totala	försälj-
ningsvärdet av eyetracking-teknologi i form av hårdva-
rukomponenter, algoritmer och IP kan därmed uppgå till 
flera	tiotals	miljarder	SEK	per	år.	Enligt	Bolagets	bedöm-
ning kan den totala marknaden för eyetracking-teknologi 
för integration i  produkter inom dessa områden passera 
ett	försäljningsvärde	på	10	miljarder	SEK	per	år	någon	
gång under tiden 2021 till 2024.

Virtual reality

Datorprodukter

Speldatorer

Specialiserade 
marknader

Fordon

Områden som adresseras av Tobii Tech 

Smartphones
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Eyetracking-plattformar

Tobii Tech tillhandahåller kompletta eyetracking-platt-
formar för integration i kundernas produkter. Plattfor-
marna är kompletta kretskort som innehåller Tobiis 
	specialutvecklade	komponenter	och	algoritmer	och	säljs	
tillsammans	med	licenser	till	IP	och	applikationsmjukvaror.	
Exempel	på	plattformar	är	Tobii	IS4-B	avsedd	för	
 integration i bärbara datorer och Tobii IS4-L avsedd för 
integration i bildskärmar eller kringutrustning.

Hårdvarukomponenter 

Tobii	Tech	erbjuder	större	integrationskunder	att	köpa	de	
specialdesignade komponenterna i en eyetracker separat. 
Kunden	bygger	själv	ihop	komponenterna	till	ett	system	
med	hjälp	av	Tobiis	referensdesign.	Till	detta	licensierar	
Tobii	IP	och	applikationsmjukvaror.	Exempel	på	kompo-
nenter är Tobii EyeChip (ASIC som innehåller Tobiis 
 eyetracking-algoritmer) och Tobiis specialdesignade 
eyetracking-kameror. 

Eyetracking-algoritmer

Tobii Techs omfattande eyetracking-algoritmer kallas för 
Tobii	EyeCore.	Dessa	säljs	inbäddade	i	chipet		Tobii	Eye-
Chip,	men	kan	även	licenseras	separat	i	form	av	mjukvara	
som	kan	exekveras	i	exempelvis	datorer,	VR-headsets	
eller smartphones.  

Applikationsmjukvara

Tobii	Techs	mjukvaruerbjudande	omfattar	olika	utveck-
lingsverktyg	men	även	applikationsmjukvara,	till	exempel	
för datorinteraktion som kombinerar eyetracking med 
andra etablerade interaktionssätt som pekplatta, mus 
eller tangentbord.

Produkter och affärsmodell
Tobii	Tech	har	flera	olika	affärsmodeller	för	försäljning	av	
eyetracking-teknologi. Utgångspunkten är att sträva efter 
en position där Tobiis levererar både hårdvara, algoritm-
mjukvara,	systemdesign,	IP	och	applikationsmjukvaror.	 
En	affärsmodell	som	inbegriper	försäljning	av	egna	hård-
varukomponenter ökar Tobiis potentiella intäkt per enhet 
avsevärt	jämfört	med	en	ren	licensmodell.	De	huvudsak-
liga affärsmodellerna beskrivs nedan.
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Användning och värden med eyetracking

Eyetracking	kan	skapa	fördjupad	inlevelse,	realism	och	
intensitet i många olika typer av datorspel. Genom att 
kombinera ögonstyrning med traditionella spelkontroller 
kan	man	exempelvis	röra	sig	i	en	riktning	och	sikta	i	en	
annan	samtidigt.	Man	kan	låta	vyn	följa	blicken	på	samma	
sätt som när man tittar runt i verkligheten eller skapa olika 
effekter eller händelser baserat på var spelaren tittar. 

Marknadsutsikter 

Bland flera marknader med stor potential har Tobii Tech 
valt att i ett första skede fokusera på datorspel och spel-
datorer.	Det	finns	uppskattningsvis	550	miljoner	personer	
som	använder	PC	för	datorspelande,	varav	75	miljoner	är	
en installerad bas av mycket köpstarka datorspelsentusi-
aster som har lagt mer än 1 000 dollar på sin speldator-
hårdvara1). Baserat på detta uppskattar Tobii den årliga 
försäljningen	av	speldatorer	som	kostar	över	1	000	dollar	
till	cirka	20	miljoner	enheter,	varav	ca	4,5	miljoner	enheter	
är bärbara speldatorer2). 

De första speldatorprodukterna med inbyggd eyetrack-
ing från Tobii lanserades under 2016. I och med lanse-
ringen av speldatorer från MSI, Dell och Acer finns Tobii 
eyetracking i produkter från tre av de fem största speldator-
tillverkarna. Acer har dessutom nyligen lanserat tre statio-
nära bildskärmar med inbyggd eyetracking. Därtill har Tobii 
Tech sålt eyetrackers under eget varumärke i form av ett 
skärmtillbehör sedan 2014 och Tobiis kund Steel Series har 
sålt	en	liknande	produkt	från	Tobii	sedan		början	av	2015.	

Under det senaste året har ett 40-tal datorspel lanse-
rats med stöd för Tobii eyetracking, varav en handfull är 
stora speltitlar från spelutvecklare som Ubisoft och 
Square	Enix.	Mängden	spel	som	har	stöd	för	eyetracking,	
och	även	kvaliteten	av	de	extra	spelupplevelser	med	eye-
tracking som implementeras i dessa spel, är sannolikt den 

viktigaste faktorn som över tid driver ökad efterfrågan på 
speldatorprodukter med eyetracking. 

Även om Tobii Tech har nått flera viktiga milstolpar inom 
detta område under det senaste året, så är marknadspe-
netrationen för eyetracking inom speldatorsegmentet 
 fortfarande mycket låg. 

Marknadsposition och konkurrens

Tobii anser sig vara marknadsledande inom detta område 
och så vitt Bolaget känner till har inga andra aktörer har 
lanserat speldatorprodukter med konkurrerande 
eyetracking-teknologi.

Strategi och initiativ

Tobii avser att fortsätta att göra stora satsningar på spel-
datorområdet för att driva en fortsatt marknadsutveckling 
och befästa sin position som den ledande eyetracking-
leverantören. Bland de viktigaste strategiska initiativen 
kan nämnas:

 ● Fortsatta satsningar på utökade samarbeten med allt 
fler spelstudios för att öka antalet spel och kvaliteten 
på spelupplevelser med eyetracking. 

 ● Aktiv bearbetning av hårdvarutillverkare för att få ut 
fler produkter med integrerad eyetracking, både från 
befintliga och nya integrationskunder.

 ● Utveckling av nästa generations eyetracking-platt-
form,	för	att	möjliggöra	ännu	bättre	prestanda,	mindre	
formfaktor och lägre produktionskostnad.

 ● Utökad marknadsföring både i egen regi och i samar-
bete med datortillverkare för att nå ut till slutanvändare 
i större omfattning.

Speldatorer är en stor potentiell marknad för Tobii Tech i 
sig	självt,	men	är	även	en	instegsmarknad	till	den	ännu	
större marknaden för vanliga datorer.

1) Jon Peddie Research, 2015.
2) Digitimes,	16	augusti,	2016,	artikel:	”Global	gaming	notebook	shipments	expected	to	reach	4.5	million	units	in	2016”.

Under 2016 har Dell/Alienware, Acer och MSI lanserat bärbara speldatorer och 
Acer har dessutom lanserat flera bildskärmar med integrerad eyetracking. 

Speldatorer
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Datorprodukter 

Användning och värden med eyetracking

Eyetracking har potential att skapa mer intuitiva och 
användarvänliga gränssnitt till datorer och surfplattor 
genom	att	datorn	vet	var	användaren	tittar.	Till	exempel	
kan man kombinera pekplatta och ögonstyrning för att 
göra det enklare att peka, scrolla och zooma. Eyetracking 
kan	dessutom	skapa	förbättringar	som	exempelvis	mins-
kad strömförbrukning genom att skärmen släcks när man 
inte tittar på den. Samma sensor kan också användas för 
biometrisk	ansiktsigenkänning	av	användaren,	som	exem-
pelvis i Windows Hello. 

En eyetracking-sensor kan antingen byggas in i en bär-
bar dator, bildskärm eller surfplatta, eller anslutas till bild-
skärmen som ett tillbehör. 

Marknadsutsikter

Marknaden för datorprodukter har på längre sikt ännu 
större	potential	än	speldatormarknaden.	Under	2016	säljs	
det	260	miljoner	stationära	och	bärbara	datorer1) och 
180	miljoner	surfplattor.2) I förlängningen kan en stor 
andel av dessa komma att utrustas med eyetracking. 

Det har ännu inte lanserats några vanliga datorer med 
inbyggd eyetracking från Tobii. Trenden går mot bärbara 
datorer med tunnare skärmar som kan kopplas ifrån tang-
entbordet vilket ställer höga krav på strömsnåla och små 
komponenter. Därför kommer det att krävas stora sats-
ningar på teknikutveckling för att kunna integrera eye-
tracking i dessa produkter i stor skala. Det är också viktigt 
att vidareutveckla funktioner för vanliga datoranvändare 
för att dra nytta av ögonstyrning.

Marknadsposition och konkurrens

Fujitsu	har	i	den	japanska	marknaden	sålt	en	dator	med	
inbyggd eyetracking som enligt Tobiis förståelse utveck-
lats internt av dem. Utöver detta och de speldatorer som 
Dell, Acer och MSI har lanserat med Tobiis eyetracking, 
så känner inte Tobii till någon aktör som har lanserat dato-
rer för konsumentbruk med integrerad eyetracking. Lång-
siktigt förväntar sig Tobii att se konkurrens inom detta 
område, både från mindre etablerade eyetracking-företag 
och/eller från stora etablerade aktörer inom 
konsumentelektronikområdet.

Strategi och initiativ

Tobii ser vanliga datorer som en av de största framtida 
potentiella marknaderna för eyetracking. Tobii bedömer 
dock att tekniken sannolikt först kommer att etableras 
inom speldatorer och därefter över tid integreras även i 
vanliga datorer. Genom satsningarna på speldatorer 
utforskar Tobii även teknologi, tillämpningar och funktio-
ner för vanligt datoranvändande.

Tobii har realiserat tidiga implementationer av ögon-
styrda funktioner för att skapa mer intuitiva gränssnitt 
exempelvis	när	man	använder	vanliga	applikationer	i	
 Windows. För att användare av vanliga datorer ska efter-
fråga eyetracking krävs ytterligare utveckling av denna typ 
av användargränssnitt.

En viktig satsning är utvecklingen av nästa generations 
eyetracking-plattform,	som	nyligen	påbörjades.	Målsätt-
ningen med denna är att nå förbättrad prestanda i kombi-
nation med lägre strömförbrukning, mindre storlek och 
sänkt tillverkningskostnad. 

Tobii avser att även framöver vara en hårdvaruleverantör 
som satsar på att, utöver algoritmer (Tobii EyeCore), även 
utveckla och förädla specialiserade hårdvarukomponen-
ter så som bildsensorer, kameror och chip för eyetracking.

1) IDC, 11 mars, 2016, rapport: ”Worldwide Quarterly PC Tracker”. 
2) IDC, 30 augusti, 2016, rapport: ”Worldwide Quarterly Tablet Tracker”.
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Virtual reality 

Användning och värden med eyetracking

Virtual	reality	är	en	teknik	som	gör	det	möjligt	att	uppleva	
en digital värld som verklig. Genom specialdesignade VR-
headsets kan användaren gå in i ett spel eller en annan 
miljö	och	uppleva	att	man	är	där	genom	att	det	skapas	en	
tredimensionell bild som täcker en stor del av synfältet 
och genom att de egna rörelserna replikeras. Det finns 
olika tillämpningar från spel och underhållning till en rad 
olika professionella användningsområden. 

Eyetracking kan skapa stor nytta och värden i VR-
headsets. Precis som i datorspel kan eyetracking skapa 
fördjupad	inlevelse,	realism	och	intensitet.	Det	kan	också	
förenkla	och	förbättra	användarens	interaktion	med	exem-
pelvis menyer eller verktyg. Dessutom förväntas eyetrack-
ing kunna bidra till att lösa stora tekniska utmaningar kring 
hantering av grafik genom så kallad ”foveated rendering”. 
Det innebär att bilden bara är högupplöst där man tittar 
medan periferin är lågupplöst. Eyetracking kan också 
bidra till en mer korrekt 3D-rendering genom att systemet 
anpassas individuellt till användarens ögonposition, vilket 
förbättrar den visuella upplevelsen och kan reducera det 
illamående som vissa användare upplever. 

Marknadsutsikter

Intresset för virtual reality har ökat i mycket snabb takt och 
flera stora konsumentelektronikföretag har lanserat VR-
headsets för konsumenter under 2016. Marknaden 
bedöms framöver att utvecklas mycket snabbt. Analysis 
Group	anger	en	bedömning	att	det	kommer	säljas	27	mil-
joner	VR	headsets	20201). IDC bedömer att samma siffra 
kommer	vara	65	miljoner	enheter2).

Intresset för eyetracking inom detta område har accele-
rerat kraftigt under senare tid och flera tillverkare av VR-
headsets ser eyetracking som en nyckelkomponent i fram-
tida produktgenerationer.

Marknadsposition och konkurrens

Tobii är en av flera specialiserade eyetracking-företag 
som satsar på att ta en position inom VR. Dessutom är 
det sannolikt att vissa tillverkare av VR-headsets eller 

 produkter för så kallad augmented reality avser att ta fram 
egenutvecklad eyetracking-teknologi. Genom sin etable-
rade eyetracking-teknologi och marknadsledande posi-
tion inom flera andra segment anser sig Tobii vara väl 
positionerat för att ta en ledande roll även inom VR. 

Fove är ett mindre företag som utvecklar ett eget VR-
headset med integrerad egenutvecklad eyetracking- 
teknologi	som	primärt	säljargument.	Fove	har	utvecklat	
egen eyetracking-teknologi för denna produkt, och har 
kommunicerat	att	de	planerar	att	påbörja	leveranser	av	
produkten	i	början	av	2017.	Under	hösten	2016	förvär-
vade Google eyetracking-företaget Eyefluence, vilket 
enligt Tobiis bedömning kan komma att accelerera mark-
nadsutvecklingen och bidra ytterligare till intresset hos 
tillverkare av VR-headsets att integrera eyetracking. 

Strategi och initiativ

Tobii har under det senaste året utvecklat en grundläg-
gande eyetracking-teknologi för VR och inlett dialoger 
med flertalet tillverkare. Bland annat har Tobii offentlig-
gjort	ett	samarbete	med	Starbreeze	i	syfte	att	utvärdera	
teknologi och användarnyttor med eyetracking i deras 
VR-headset. 

Tobii avser att accelerera satsningarna inom VR för att 
kunna	erbjuda	integrationslösningar	för	andra	och	tredje	
generationens VR-headsets och ta positionen som en 
ledande eyetracking-leverantör inom området. Tobiis 
ambition	är	att	sälja	specialdesignade	hårdvarukompo-
nenter (så som Tobii EyeChip) i kombination med licenser 
till algoritmer, systemdesign och IP.

Viktiga initiativ inom VR:
 ● Vidareutveckla och anpassa både algoritmer och 

optiska system specifikt för VR.
 ● Utveckla specialdesignade hårdvarukomponenter 

optimerade för integration i VR.
 ● Öka kapaciteten att genomföra flera parallella pro-

duktspecifika	integrationsprojekt	anpassade	för	olika	
VR-headset och deras respektive system för dis-
player, optik och fysisk design. 

 ● Stärka	säljresurser	riktat	mot	tillverkare	av	VR-headsets.

1) Analysis Group, februari 2016, artikel: The Global Economic Impacts Associated with Virtual and Augmented Reality.
2) IDC, 21 april, 2016, artikel: IDC Forecasts Virtual Reality Hardware to Soar Past the $2 Billion Mark in 2016. 
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Smartphones

Användning och värden med eyetracking

Även i smartphones kan eyetracking skapa betydande 
användarvärde genom att göra så att telefonen blir mer 
intuitiv och bättre anpassad till användaren. Genom att 
mobilen vet var användaren tittar kan den göra bättre 
antaganden	om	vad	användaren	vill	och	exempelvis	börja	
ladda innehåll eller hålla skärmen tänd så länge man tittar 
på den. Även viss form av interaktion kan triggas såsom 
auto-play eller preview. Tillsammans med touch och andra 
interaktionssätt kan detta skapa en känsla av att mobilen 
är mer intelligent och engagerande.

Marknadsutsikter

Under	2016	kommer	det	att	säljas	cirka	1,4	miljarder	
smartphones.1) En synnerligen hård konkurrens mellan 
olika tillverkare driver en snabb innovationstakt av produk-
ter	och	funktioner.	Exempelvis	har	en	majoritet	av	alla	
smartphones	som	säljs	idag	integrerat	sensorer	för	finger-
avtryck, en utveckling som skett inom loppet av några få år.

Smartphones är ett nytt satsningsområde för Tobii, som 
nyligen presenterade en första design win från en stor 
smartphone-tillverkare med vilken en uppsättning initiala 
funktioner har utvecklats.

Marknaden för eyetracking i smartphones är fortfa-
rande relativt outforskad, men på längre sikt bedömer 
Tobii att det finns god potential för att eyetracking kan 
komma att integreras i smartphones i bred omfattning.

Marknadsposition och konkurrens

Samsung lanserade för ett par år sedan kamerabaserade 
funktioner som bland annat detekterar användarens när-
varo	i	vissa	av	sina	Galaxy-telefoner.	Detta	kan	ses	som	en	
förenklad form av eyetracking. Även andra smartphone-
produkter har lanserats som använder sig av eye tracking 

eller	mäter	användarens	huvudposition,	till	exempel	
 Amazon Firephone och en telefon med holografisk display 
kallad Takee. Tobii känner utöver detta idag inte till någon 
aktör som levererar fullödig eyetracking-teknologi till till-
verkare av smartphones.

Strategi och initiativ

I	sin	första,	nyligen	offentliggjorda,	design	win	licensierar	
Tobii	algoritmmjukvara	som	implementeras	i	telefonen.	Då	
hårdvaran i denna produkt inte är speciellt utvecklad för 
eyetracking innebär detta vissa begränsningar i precision 
och därför har fokus initialt legat på ett mindre antal funk-
tioner som kan ge en god användarupplevelse under 
dessa förutsättningar. Målet är att gradvis förbättra de 
tekniska	förutsättningarna	och	på	så	sätt	fördjupa	
användarupplevelsen.

För att realisera fler funktioner och ännu större användar-
nytta av eyetracking så krävs hög eyetracking-prestanda i 
ett mycket strömsnålt system och låg produktionskostnad. 
Detta ställer stora krav på en optimerad systemlösning, spe-
cialiserade hårdvarukomponenter och algoritmer. 

Tobiis långsiktiga ambition inom detta område är att 
erbjuda	smartphone-tillverkare	integrationslösningar	be-
stående av specialiserade hårdvarukomponenter tillsam-
mans med licenser till algoritmer, systemdesign och IP. 
Lyckas Tobii med detta kommer sannolikt intäkten per 
enhet för Tobii att vara avsevärt större än vid en renodlad 
mjukvarulicensaffärsmodell.	

Tobii avser att kraftigt öka investeringarna i utveckling 
av algoritmer och specialiserade hårdvarukomponenter 
för smartphones. Tobii avser också att öka insatserna 
kring att utforska och realisera olika applikationer och 
användarnyttor, samt att öka marknadsinsatserna för för-
säljning	mot	tillverkare	av	telefoner.

1) GfK, 19 augusti, 2016, artikel: Emerging markets power smartphone sales.
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Övriga områden
Fordon

Det finns ett brett intresse inom fordonsbranschen för 
intelligenta sensorer som monitorerar föraren. Utveck-
lingen	drivs	på	av	trenden	mot	självkörande	bilar,	men	
även andra aspekter som aktiv säkerhet och ökad 
förarkomfort.

Marknaden för eyetracking i fordon är i ett tidigt skede. 
Under de senaste åren har det etablerats en marknad för 
kamerabaserad förarövervakning med eyetracking inom 
gruvindustrin. De första personbilarna med kamerabase-
rad förarövervakning med eyetracking kommer sannolikt 
att	lanseras	under	2017,	dock	ej	med	Tobii	som	leverantör.	
Under	2018	kommer	det	att	säljas	uppskattningsvis	drygt	
100	miljoner	fordon.1) Enligt en färsk rapport estimeras 
antalet kamera-baserade system för förarövervakning 
	finnas	i	17,5	miljoner	av	de	fordon	som	säljs	under	2026.2) 

Tobii har relationer till flera biltillverkare och Tier 1-leve-
rantörer,	men	har	hittills	inte	gjort	någon	storskalig	sats-
ning inom detta område. Tobii avser att göra initiala inves-
teringar i teknik- och marknadsbearbetning inom 
fordonsindustrin, men avvaktar med att göra större inves-
teringar specifikt för detta område för att istället prioritera 
speldatorer, VR och smartphones. På sikt har dock Tobii 
ett starkt intresse att etablera sig som en ledande leveran-
tör även inom fordonsområdet.

Specialiserade marknader 

Tobii Tech levererar eyetracking-plattformar till kunder 
inom	specifika	nischapplikationer,	exempelvis	medicin-
teknisk utrustning och industri samt till de andra två 
affärsområdena inom Tobii-koncernen. Dessa kunder 
utvecklar helhetslösningar som använder eyetracking- 
teknologin	på	vitt	skilda	sätt,	till	exempel	för	att	effektivi-
sera eller på helt nya sätt mäta eller diagnosticera synfel, 
kognitiva	funktioner	eller	sjukdomar	med	eyetracking.	Det	
är	också	möjligt	att	förbättra	användargränssnitt	eller	
säkerhetsfunktioner	inom	exempelvis	kirurgi	och	industri.

Tobii	Tech	bedriver	ett	aktivt	säljarbete	mot	potentiella	
kunder som efterfrågar Bolagets teknologi, men gör inte 
proaktiv marknadsföring mot detta delsegment. Tobii har 
idag design wins med några integrationskunder inom 
diagnostik, robotkirurgi och optometri, varav ett par har 
lanserat produkter i sina respektive marknader.

1) KPMG,	januari	2015,	rapport:	”KPMG’s	Global	Automotive	Executive	Survey”.
2) ABI Research, 4Q 2016, rapport: ”HMI in Autonomous Driving”.
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Tobii Tech

Kunder
Tobii Tech befinner sig i en tidig fas kommersiellt och 
omsatte	71	miljoner	SEK	under	tolvmånadersperioden	
som slutade 30 september 2016, motsvarande 7 procent 
av koncernens omsättning.1) Historiskt har den största 
delen	kommit	från	försäljning	av	eyetracking-plattformar	
till	Tobii	Dynavox	och	Tobii	Pro,	men	andelen	försäljning	till	
externa	kunder	ökar	snabbt,	och	var	nästan	50	procent	i	
det	tredje	kvartalet	2016.	

Tobii Techs primära målgrupp är tillverkare av bland 
annat datorer, VR-headsets och smartphones, vilka inte-
grerar eyetracking i sina produkter. Tobii Tech har en 
handfull kunder som har lanserat de första produkterna 
inom datorspel och medicinteknik. Bland annat har MSI, 
Acer och Dell/Alienware lanserat bärbara speldatorer och 
Acer har dessutom lanserat tre bildskärmar för datorspel 
med eyetracking. Tobii har även en design win med en 
icke-namngiven stor smartphone-tillverkare. Tobii Tech 
har också några integrationskunder inom diagnostik, 
robotkirurgi och optometri, varav ett par har lanserat 
 produkter i sina respektive marknader.

Försäljning och marknadsföring
Tobii	Techs	sälj-	och	marknadsföringsteam	utgår	från	
Bolagets kontor i Sverige, USA, Taiwan och Japan. För-
säljningen	av	eyetracking-plattformar	och	komponenter	till	
integrationskunder sker huvudsakligen genom direktrela-
tioner och riktade marknadsinsatser som branschmässor 
och PR. 

Ett viktigt område är att stimulera ekosystemet av spel-
utvecklare	och	att	hjälpa	spelstudios	att	optimera	de	eye-
tracking-funktionaliteter som implementeras i enskilda 
spel. Ett annat är att tillsammans med integrationskun-
derna utveckla lanseringsplaner och marknadsaktiviteter 
där eyetracking lyfts fram på ett relevant och attraktivt 
sätt. 

Tobiis	integrationskunder	säljer	sina	produkter	via	egna	
etablerade	försäljningskanaler.

Tobii	Tech	säljer	även	egen	eyetracking-hårdvara	i	form	av	
ett skärmtillbehör för spelutvecklare och spelare som 
snabbt vill komma igång eller testa eyetracking. Initialt har 
denna hårdvara sålts via Tobiis egen webbsida  
www.tobiigaming.com,	men	nyligen	har	den	även	börjat	
erbjudas	i	externa	kanaler,	exempelvis	via	www.dell.com.

Forskning och utveckling
Ett centralt investeringsområde för Tobii Tech är att konti-
nuerligt vidareutveckla grundteknologin för eyetracking 
med målet att göra den mindre, strömsnålare, billigare 
och	med	högre	prestanda	för	att	möjliggöra	kostnads-
effektiv integration i olika volymprodukter. Detta arbete 
bedrivs genom såväl utveckling av nya plattformar och 
komponenter som långsiktig forskning.

Teknologin behöver även anpassas till olika typer av 
produkter	som	den	skall	integreras	i.	Exempelvis	krävs	
andra kamera- och belysarsystem i VR än i speldatorer 
eller i smartphones. Även algoritmerna behöver anpassas 
och optimeras utifrån de varierade förutsättningarna i 
olika produktintegrationer. På applikationssidan krävs ofta 
stora anpassningar för att realisera olika typer av slutan-
vändarfunktioner, antingen av Tobii eller av Tobiis kunder. 

Centrala strategiska satsningar omfattar utveckling av 
nya plattformsgenerationer, specialiserade hårdvarukom-
ponenter och algoritmer för eyetracking. Hårdvarukompo-
nenter omfattar bildsensorer, kameror och belysare samt 
olika	lösningar	för	processering.	Ett	sådant	exempel	är	
Tobii EyeChip, världens första ASIC för eyetracking. Även 
interaktionskoncept	och	applikationsmjukvara	för	olika	
typer av produkter är en viktig del i utvecklingsarbetet.

Tobii Techs FoU-organisation består av cirka    
150	personer.	Här	ingår	bland	andra	experter	inom	
 optronik, datorseende, matematik, programvaruutveck-
ling, mekatronik, ASIC-design och UX-design. Teamet 
fokuserar	på	kundprojekt,	samt	att	vidareutveckla	kärntek-
nologin för att möta kraven från framtida volymmarknader, 
bibehålla Tobiis tekniska ledarskap och utveckla intuitiva 
användargränssnitt. 

1)	 	Uppgifterna	om	12-månadersperioden	är	baserad	på	information	i	delsårsrapporten	för	januari	–	september	2016	sidan	13	”Kvartalsdata per affärsområde” där de senaste fyra 
	kvartalen	avseende	nettoomsätning	adderats	och	rörelsesresultat	och	därefter	har	rörelsesmarginalen	beräknats	för	den	aktuella	12-månadersperioden.	Informationen	är	ej	reviderad.
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Patent
Enligt	en	externt	utförd	studie	har	Tobii	en	ledande	portfölj	
av eyetracking-relaterade patent och patentansökningar1). 
Totalt	har		Koncernen	över	250	beviljade	patent	eller	
registrerade patent ansökningar som tillsammans omfattar 
drygt 100 unika  innovationer.

Tobiis	patentportfölj	omfattar	innovationer	som	täcker	
många olika aspekter av eyetracking och ögonstyrning. 
Ett viktigt område som patenten täcker är olika tekniker för 
att uppnå högkvalitativ eyetracking till låg kostnad och låg 
strömförbrukning. Ett annat viktigt område är olika sätt att 
applicera ögonstyrning i användargränssnitt för datorer. 
Se	tabellen	på	följande	sida	för	en	översikt	av	fördel-
ningen	av	unika	innovationer	i	portföljen.

1)  Studien av Tobiis ställning avseende patent har genomförts av ClearViewIP Ltd som är en fristående konsult inom immateriella rättigheter. Studien 
har	inneburit	sökning	efter	patent	och	patentansökningar	avseende	eyetracking	som	offentliggjorts	av	United	States	Patent	and	Trademark	Office	
samt av Europeiska patentbyrån. Resultatet av sökningen har analyserats och granskats av ClearViewIP Ltd, och de patent som inte hänför sig till 
eyetracking och de där eyetracking inte ingår som en central uppfinning, har undantagits från resultatet. Patent som hänför sig till medicinsk/oftal-
mologisk teknik har undantagits från resultatet. Liksom vid all mänsklig analys, i synnerhet analys av immateriella rättigheter, gör granskaren en sub-
jektiv	bedömning.	Det	är	därför	omöjligt	att	garantera	att	100	procent	av	relevanta	resultat	har	beaktats.

2)  Datat är baserat på en intern uppskattning av antalet patent och patentansökningar och visas i diagrammet daterat per datumet för när respektive 
patentansökan	eller	beviljat	patent	tillkom	i	portföljen.	Samtliga	patentansökningar	och	beviljade	patent	i	olika	länder	har	inkluderats.

Diagrammen	ovan	exkluderar	patent	relaterade	till	medicinsk/oftalmologisk	teknik,	patent	i	individuella	länder	i	Europa,	
patent	utanför	Europa	och	USA,	samt	även	patent	och	patentansökningar	som	inte	ännu	har	offentliggjorts	av	US	Patent	
and Trademark Office eller Europeiska Patentbyrån (patentansökningar är vanligtvis inte offentliga förrän 18 månader 
efter ingivande).

Största portföljerna av beviljade och ansökta patent 
relaterade till eyetracking som offentliggjorts av  
US Patent and Trademark Office och Europeiska 
Patentbyrån, Nov 20161)
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Tobii-koncernen

Tobiis portfölj av distinkta innovationer
Inom	varje	distinkt	innovation	har	Bolaget	en	eller	flera	
utfärdade patent eller pågående patentansökningar.

Koncept på systemnivå 15
Design och styrning av kameror och belysare 15
Algoritmer och integration i operativsystem 10
Interaktionskoncept för ögonstyrning 49
Huvudburna applikationer och fordonsapplikationer 29

Källa: Intern uppskattning från november 2016. Interna uppskattningar kan skilja sig 
ifrån allmänt tillgänglig information till följd av skillnader i rapporteringsmetoder, 
databastäckning och interna klassificeringar. Identifieringen av en unik innovation 
är inte en garanti för att patentskydd kan erhållas för alla unika innovationer.

Att	kontinuerligt	stärka	Bolagets	patentportfölj	är	en	viktig	
och prioriterad del av Tobiis FoU-process och Tobii inves-
terar betydande resurser i forskning kring nya teknologier 
och för att skydda dessa. Arbetet med Tobiis immateriella 
rättigheter leds av IP-chefen (CIPO) i nära samarbete 
med forskningschefen (CSO) och FoU-organisationerna. 

Tobii ansöker om patent för att skydda innovationer som 
kommer att ingå i kommande produkter eller som anses 
vara av strategisk betydelse. Tobii eftersträvar att ha en väl 
avvägd	patentportfölj	som	innefattar	både	grundteknolo-
gin och olika användningsområden för denna. Vidare 
ansöker Tobii om tillämpningsspecifika patent inom 
 områden som interaktion, datorspel, virtual reality och 
fordonstillämpningar.

Tobii använder olika typer av ansökningsförfaranden 
såsom tillfälliga amerikanska patentansökningar (provisio-
nal applications), fullständiga amerikanska patentansök-
ningar, brittiska patentansökningar, europeiska patentan-
sökningar och PCT-ansökningar. Merparten av Tobiis 
patentansökningar görs i USA och Europa, men ansök-
ningar görs även i vissa fall i Kina, Korea, Japan, Indien, 
Singapore och Kanada. Tobii sekretessbelägger all infor-
mation om tekniska framsteg som inte ansetts lämpliga för 
patentskydd. 
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Tobiis koncernorganisation
Koncernen består av moderbolaget Tobii AB (publ) och 17 dotterföretag. Tobii är huvudsakligen organiserat i tre affärs-
områden.	Funktioner	såsom	ledningsgrupp,	försäljning,	marknadsföring,	produktledning,	forskning	och	utveckling	och	
teknisk support drivs i respektive affärsområde. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige, samt kontor i USA (Washington 
D.C.,	Pittsburgh	och	Mountain	View),	Kina,	Japan,	Sydkorea,	Taiwan,	Storbritannien,	Tyskland	och	Norge.	Varje	affärs-
områdeschef	ansvarar	för	resultatet	inom	sitt	affärsområde.	Koncernfunktioner	fastställer	policyer	och	riktlinjer	och	
 stöder affärsområdena i koncerngemensamma frågor såsom inköp, produktionsstyrning, logistik, IT, HR, kommunikation 
och	finansiella	tjänster.	

Anställda

Vid	utgången	av	det	tredje	kvartalet	2016	uppgick	antalet	anställda	heltidsekvivalenter	(HTE)	till	701.	Cirka	60	procent	
av personalen är anställd utanför Sverige.

Antal heltidsekvivalenter Sep 2016 Sep 2015 Dec 2015 Dec 2014 Dec 2013
Vid periodens slut 701 592 612 584 364
Genomsnitt 671 569 584 467 372
Varav kvinnor, % 39 41 41 42 35

Per affärsområde
Tobii	Dynavox 351 327 328 307 113
Tobii Pro 134 113 117 87 97
Tobii Tech 148 94 109 83 67
Koncernfunktioner 69 61 59 94 87

Koncernorganisationen – översikt

VD
Henrik Eskilsson

Finanschef*
Esben Olesen 

(lämnar i mars 2017)

Kommunikationschef

Forskningschef
Mårten Skogö

Vice VD
John Elvesjö

Inköp/Produktion/
Logistik/IT

IP-Chef

HR

Affärsområdeschef
Tobii Tech

Oscar Werner

Affärsområdeschef
Tobii Dynavox
Fredrik Ruben

Affärsområdeschef
Tobii Pro

Tom Englund

Medlemmar av Koncernledningen Övriga Koncernfunktioner

* Per dagen för Prospektet pågår rekrytering av en ny Finanschef.
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Inköp, Produktion och Logistik
Koncernen har tre inköpsfunktioner: (i) strategiskt inköp 
som	identifierar,	väljer	och	förhandlar	med	strategiska	
leverantörer,	(ii)	projektinköp	som	stöder	och	levererar	till	
pågående	utvecklingsprojekt	och	(iii)	operationellt	inköp	
som stöder och levererar produktion samt ansvarar för 
materialhantering, lagerstyrning, prognoser samt order 
och leveransstyrning.

Tobiis strategiska leverantörer är typiskt sett mycket 
stora och välrenommerade leverantörer av kameratekno-
logi, belysarteknologi, ASICs, EMS-produktion och logis-
tik. Inköpsteamen är baserade i Stockholm (Sverige), 
Pittsburgh (USA) och Suzhou (Kina).

Huvuddelen av Tobiis hårdvaruprodukter produceras 
och	monteras	av	externa	tillverkare.	Bolagets	avdelning	
för	operationell	industrialisering	medverkar	i	FoU-projekt	
för att säkerställa ”design for manufacturing” (DFM) samt 
för att utforma produktionsflöden med optimal kapacitet, 
kvalitet och kostnad.

När volymproduktion inleds övertar Bolagets avdelning 
för produktionsledning ansvaret, och arbetar med en eta-
blerad leverantörsstyrningsmodell för att säkerställa pre-
standa, kvalitet, enhetskostnader och leveransprecision. 
Tobii granskar regelbundet sina leverantörer.

Tobii äger även tre produktions- och logistikenheter 
som främst ansvarar för prototypproduktion och monte-
ring av produkter i små volymer samt leveranser till Tobiis 
återförsäljare	och	slutkunder.	Dessa	enheter	är	belägna	i	
Stockholm, Sverige, Pittsburgh, USA och Suzhou, Kina. 

IT
Tobiis använder en omfattande IT-infrastruktur som utgör 
ett centralt stöd för nästan alla aspekter av Bolagets verk-
samhet. IT-infrastrukturen omfattar Bolagets alla datorer, 
flera olika affärssystem, CRM system, dokumenthante-
ringssystem,	mailsystem,	utvecklingsmiljöer,	molntjänster	
till Bolagets kunder, och flera andra delar. Tobii outsour-
car	delar	av	sin	IT	support	och	andra	IT	tjänster	till	externa	
tjänsteleverantörer.

Bolagets hållbarhetsarbete
Tobii har utvecklat en uppförandekod och etiska regler. 
Koden är baserad på internationella konventioner såsom 
den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, 
barns rättigheter och affärsprinciper, FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s 
riktlinjer	för	multinationella	företag,	FN:s	initiativ	”Global	
Compact” samt Internationella arbetsorganisationens 
konventioner och rekommendationer. 

Styrelsen	har	även	antagit	en	miljöpolicy	för	att	säker-
ställa att Tobii fortsätter att vara väl positionerat vad gäller 
hållbar utveckling. Styrelsen har dessutom antagit en 
uppförandekod för leverantörer, som gradvis införs gente-
mot Koncernens leverantörer. 

Tobii har ett pågående arbete med att identifiera sina 
hållbarhetskontexter	och	de	aspekter	som	Bolaget	avser	
att	mäta	och	följa	upp	på	i	kommande	års	
hållbarhetsredovisning. 
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I de föjande tabellerna nedan redovisas Bolagets utvalda historiska finansiella information avseende räkenskapsåren 
2015, 2014 och 2013. Den utvalda historiska finansiella informationen har hämtats från de reviderade finansiella rappor-
terna för åren 2015, 2014 och 2013. Redovisningen för samtliga år som presenteras nedan är upprättad i enlighet med 
IFRS såsom det antagits av EU och är reviderade av Bolagets revisor. Den utvalda historiska finansiella informationen 
innehåller därutöver Tobiis delårsrapport för perioden 1 januari 2016 – 30 september 2016 tillsammans med jämförande 
finansiell information för motsvarande period föregående räkenskapsår som har varit föremål för översiktlig granskning av 
Bolagets revisor. Ingen annan information i Prospektet har granskats eller reviderats av Bolagets revisor. 

Informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med informationen som finns i avsnittet ”Kommentarer till den 
finansiella utvecklingen” samt ”Eget kapital, skuldsättning och annan finansiell information”, Tobiis historiska finansiella 
information med tillhörande noter som framgår i årsredovisningarna för 2015, 2014 och 2013 samt i delårsrapporten för 
perioden 1 januari – 30 september 2016. Samtliga dessa finansiella rapporter är införlivade i  Prospektet genom hänvis-
ning, se avsnitt ”Legala frågor och övrig information – Handlingar införlivade genom hänvisning”. Angivna belopp i 
avsnitten ”Utvald historisk finansiell information” samt ”Eget kapital, skuldsättning och annan finansiell information” 
redovisas avrundade till miljoner SEK medan beräkningarna är utförda med ett större antal  decimaler. Avrundning kan 
medföra att vissa sammanställningar till synes inte summerar. 

Prospektet innehåller vissa alternativa finansiella nyckeltal som inte har definierats enligt IFRS. Tobii bedömer att 
dessa nyckeltal ger en bättre förståelse for Bolagets ekonomiska trender. Dessa finansiella nyckeltal har, om inget annat 
anges, inte reviderats och ska inte betraktas enskilt eller som ett alternativ till prestationsnyckeltal som har framtagits i 
enlighet med IFRS. Dessutom bör sådana nyckeltal, såsom Tobii har definierat dem, inte jämföras med andra nyckeltal 
med liknande namn som används av andra bolag. Detta beror på att ovan nämnda nyckeltal inte alltid definieras på 
samma sätt och andra bolag kan räkna fram dem på ett annat sätt än Tobii.

Utvald historisk finansiell information

Koncernens resultaträkning i sammandrag

1 januari – 30 september
(ej reviderat)

1 januari – 31 december
(reviderat)

Miljoner SEK 2016 2015 2015 2014 2013

Nettoomsättning 747,4 679,9 967,3 620,6 412,1
Kostnad för sålda varor och tjänster –202,8 –176,1 –243,8 –181,2 –143,4

Bruttoresultat 544,6 503,8 723,4 439,4 268,7
      
Försäljningskostnader –316,0 –280,5 –393,3 –252,7 –162,7
Forsknings- och utvecklingskostnader –215,9 –180,8 –265,0 –169,6 –104,5
Administrationskostnader –68,8 –71,9 –95,9 –81,8 –46,4
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader –0,5 –3,3 –5,0 –4,2 7,4

Rörelseresultat (EBIT) –56,6 –32,7 –35,7 –68,9 –37,5
Resultat från finansiella poster
Resultatandel i intresseföretag – – – –6,5 –13,0
Finansiella intäkter 21,4 19,9 18,5 39,3 0,9
Finansiella kostnader –17,3 –10,0 –10,1 –17,8 –2,3
Summa finansiella intäkter och kostnader 4,1 9,9 8,4 15,0 –14,3

Resultat före skatt –52,5 –22,8 –27,3 –53,9 –51,8
Skatter 4,1 5,3 2,7 3,0 6,7

Periodens resultat –48,4 –17,5 –24,6 –50,9 –45,1
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Koncernens balansräkning i sammandrag

30 september
(ej reviderat)

31 december
(reviderat)

Miljoner SEK 2016 2015 2015 2014 2013

Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 355,2 345,7 331,7 318,8 150,0
Materiella anläggningstillgångar 28,3 34,1 31,8 31,0 14,3
Övriga anläggningstillgångar 62,9 60,1 56,5 53,4 50,3

Summa anläggningstillgångar 446,4 439,8 420,1 403,2 214,6
 
Omsättningstillgångar
Kundfordringar 139,5 151,9 168,7 147,8 90,8
Varulager 55,8 51,9 45,8 51,3 27,9
Övriga fordringar 13,5 9,0 8,2 12,4 7,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27,0 22,1 21,7 18,8 6,6

Summa omsättningstillgångar 235,8 234,8 244,4 230,3 132,7
Likvida medel 329,2 365,2 370,9 119,4 39,2

Summa tillgångar 1 011,4 1 039,9 1 035,4 752,9 386,5

Eget kapital och skulder
Eget kapital 757,1 801,3 793,8 389,0 275,6

Summa långfristiga skulder 20,7 17,8 20,0 94,9 3,7
Leverantörsskulder 56,0 50,3 44,2 53,6 26,1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 151,4 150,1 153,8 139,9 67,6
Övriga skulder 26,1 20,4 23,6 75,5 13,5

Summa kortfristiga skulder 233,5 220,8 221,6 269,0 107,2
Summa eget kapital och skulder 1 011,4 1 039,9 1 035,4 752,9 386,5
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

1 januari – 30 september
(ej reviderat)

1 januari – 31 december
(reviderat)

Miljoner SEK 2016 2015 2015 2014 2013

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster –52,5 –22,8 –27,3 –53,9 –51,8
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 82,7 71,7 112,0 62,8 71,7
Betalda skatter –3,0 0,5 0,3 –0,2 –0,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapitalet 27,2 49,4 85,0 8,7 19,6

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Ökning(–)/Minskning(+) av lager –9,4 3,4 9,1 1,2 15,1
Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar 22,3 5,1 –11,2 –18,2 –9,3
Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder 10,7 –5,0 –3,0 7,7 22,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 50,9 52,9 79,9 –0,7 48,2

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar –88,1 –77,2 –92,4 –94,3 –95,4
Investeringar i materiella anläggningstillgångar –14,3 –25,3 –30,4 –21,6 –15,2
Förvärv av dotterföretag – – – –92,8 –
Avyttring av koncernföretag – – – – –10,6
Investeringar i finansiella tillgångar – 2,0 2,1 –1,1 0,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten –102,4 –100,4 –120,7 –209,8 –120,9

Finansieringsverksamheten
Nyemission 2,0 429,7 429,3 166,1 –
Försäljning av teckningsoptioner  
i incitamentsprogram 5,8 3,1 3,1 0,1 –
Förändring i upplåning – –142,1 –142,1 119,1 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7,8 290,7 290,3 285,3 0
Periodens kassaflöde –43,7 243,1 249,6 74,8 –72,7

Kursdifferenser i likvida medel 2,0 2,7 1,9 5,3 –0,9
Likvida medel vid periodens början 370,9 119,4 119,4 39,2 112,8
Likvida medel vid periodens slut 329,2 365,2 370,9 119,4 39,2

Segmentsinformation

1 januari – 30 september
(ej reviderat)

1 januari – 31 december
(reviderat)

Miljoner SEK 2016 2015 2015 2014 2013

Nettoomsättning
Tobii Dynavox 557,1 521,4 740,3 441,7 233,9
Tobii Pro 171,0 144,8 209,5 167,3 170,9
Tobii Tech 55,5 43,3 58,6 36,6 20,5
Övrigt och elimineringar –36,2 –29,5 –41,1 –25,0 –13,2

Summa 747,4 679,9 967,3 620,6 412,1

Rörelseresultat (EBIT)      
Tobii Dynavox 83,2 74,2 119,0 41,9 20,6
Tobii Pro 3,3 10,4 21,2 12,9 18,6
Tobii Tech –143,1 –117,1 –175,7 –121,6 –84,9
Övrigt och elimineringar – –0,2 –0,2 –2,0 8,3

Summa –56,6 –32,7 –35,7 –68,9 –37,3
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Koncernens nyckeltal
Vissa nyckeltal som presenteras nedan är alternativa nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS. Bolaget anser att 
dessa finansiella mått ger en bättre förståelse för trenderna avseende det finansiella resultatet och att alternativa nyckel-
tal är användbar information för investerare i kombination med andra mått som är definierade i enlighet med IFRS. Ett 
finansiell mått som inte definierats enligt IFRS definieras som ett mått som mäter historiska eller framtida finansiella 
resultat, finansiell position eller kassaflöden men som exkluderar eller inkluderar belopp som inte skulle justeras på 
samma sätt som i det närmast jämförbara IFRS-måttet. Dessa finansiella mått ska inte betraktas isolerat från eller som 
ett substitut till de resultat mått som tas fram i enlighet med IFRS. Sådana mått, som definierats av Tobii, är dessutom 
kanske inte jämförbara med andra mått med liknande namn som används av andra bolag. Nyckeltalen nedan är ej revide-
rade om inte annat anges.

1 januari – 30 september
(ej reviderat)

1 januari – 31 december
(reviderat)

Miljoner SEK 2016 2015 2015 2014 2013

Nyckeltal definierade enligt IFRS
Resultat per aktie, SEK –0,55 –0,22 –0,30 –0,82 –0,76
Resultat per aktie efter utspädning, SEK –0,55 –0,22 –0,30 –0,82 –0,76
Eget kapital, miljoner SEK 757,1 801,3 793,8 389,0 275,6
Medelantal utestående aktier, miljoner 87,6 79,9 81,8 61,9 59,5
Medelantal utestående aktier efter utspädning, miljoner 91,2 83,1 85,1 64,1 61,4

Alternativa nyckeltal som inte är definierade enligt 
IFRS
EBITDA, miljoner SEK 29,5 50,8 81,1 5,6 26,5
Rörelseresultat (EBIT), miljoner SEK –56,6 –32,7 –35,7 –68,9 –37,5
Rörelsekapital, miljoner SEK 2,3 14,0 22,9 18.7 25,5

Nettoskuld/(kassa), miljoner SEK –329,2 –365,2 –370,9 15,1 –39,2
Soliditet, % 74,9 77,1 76,7 51,7 71,3
Nettoskuldsättningsgrad, % neg. neg. neg. 3,9 neg.

Bruttomarginal, % 72,9 74,1 74,8 70,8 65,2
EBITDA-marginal, % 3,9 7,5 8,4 0,9 6,4
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % –7,6 –4,8 –3,7 –11,1 –9,1
Räntabilitet på eget kapital, % –6,3 –2,7 –3,6 –17,2 –15,0

Eget kapital per aktie, SEK 8,6 9,1 9,1 5,7 4,6
Balansomslutning, miljoner SEK 1 011,4 1 039,9 1 035,4 752,9 386,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten,  
miljoner SEK 50,9 52,9 79,9 –0,7 48,2
Kassaflöde efter löpande investeringar, miljoner SEK –51,5 –47,6 –40,7 –117,7 –61,8

Antal utestående aktier vid periodens slut, miljoner 87,7 87,6 87,6 68,9 59,5
Antal utestående aktier efter utspädning vid periodens 
slut, miljoner 91,7 90,9 90,9 72,0 61,4

Medelantal anställda 671 569 584 467 372
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Avstämningstabeller
Nedan följer härledning av för vissa alternativa nyckeltal som visar de olika nyckeltalskomponenter som vissa av de 
 alternativa nyckeltalen består av. Nyckeltalen har inte reviderats.

EBITDA
 1 januari – 30 september 1 januari – 31 december
Miljoner SEK 2016 2015 2015 2014 2013
Rörelseresultat (EBIT) –56,6 –32,7 –35,7 –68,9 –37,5
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 17,4 23,4 28,4 15,9 16,4
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 68,7 60,1 88,3 58,1 46,9
Nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar – – 0,1 0,4 0,7

EBITDA 29,5 50,8 81,1 5,6 26,5
EBITDA-marginal, % 3,9 7,5 8,4 0,9 6,4

Kassaflöde efter löpande investeringar, miljoner SEK
 1 januari – 30 september 1 januari – 31 december
Miljoner SEK 2016 2015 2015 2014 2013
Kassaflöde från den löpande verksamheten 50,9 52,9 79,9 –0,7 48,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten, exklu-
sive investeringar i dotter- och intresseföretag –102,4 –100,4 –120,6 –117,0 –110,0

Kassaflöde efter löpande investeringar,  
miljoner SEK –51,5 –47,5 –40,7 –117,7 –61,8

Rörelsekapital, miljoner SEK
 30 september 31 december
Miljoner SEK 2016 2015 2015 2014 2013
Kundfordringar 139,5 151,9 168,7 147,8 90,8
Varulager 55,8 51,9 45,8 51,3 27,9
Övriga fordringar 13,5 9,0 8,2 12,4 7,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27,0 22,1 21,7 18,8 6,6
Leverantörsskulder –56,0 –50,3 –44,2 –53,6 –26,1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter –151,4 –150,1 –153,8 –139,9 –67,6
Övriga skulder –26,1 –20,4 –23,6 –18,1 –13,5

Rörelsekapital 2,3 14,0 22,9 18,7 25,5

Nettoskuld
 30 september 31 december
Miljoner SEK 2016 2015 2015 2014 2013
Likvida medel 329,2 365,2 370,9 119,4 39,2
Långfristiga räntebärande skulder – – – –77,1 –
Kortfristiga räntebärande skulder – – – –57,4 –

Nettoskuld –329,2 –365,2 –370,9 15,1 –39,2
Eget kapital 757,1 801,3 793,8 389,0 275,6

Nettoskuldsättningsgrad, % neg. neg. neg. 3,9 neg.

Räntabilitet på eget kapital
 1 januari – 30 september 1 januari – 31 december
Miljoner SEK 2016 2015 2015 2014 2013
Periodens resultat –48,4 –17,5 –24,6 –50,9 –45,1
Genomsnittligt eget kapital 768,3 635,5 674,6 294,9 304,1

Räntabilitet på eget kapital, % –6,3 –2,8 –3,6 –17,3 –14,8
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Definitioner av alternativa nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS
Nedan följer definitioner av de alternativa nyckeltalen som inte är definierade enligt IFRS samt en förklaring till varför 
varje mått presenteras av Bolaget. 

Definition Förklaring

EBITDA, miljoner SEK Rörelseresultatet före avskrivningar och ned-
skrivningar i förhållande till rörelsens nettoom-
sättning. 

EBITDA används för att mäta resultatet från 
den löpande verksamheten, oberoende av    
av- och nedskrivningar. 

Rörelseresultat (EBIT),  
miljoner SEK

Resultatet före finansiella intäkter och kostna-
der och skatter.

Rörelseresultatet används för att mäta  
operativ lönsamhet.

Rörelsekapital, miljoner SEK Lager, kundfordringar och andra kortfristiga 
fordringar minus leverantörsskulder och 
övriga kortfristiga icke räntebärande skulder.

Rörelsekapitalet används för att mäta  
Bolagets förmåga att möta kortfristiga  
kapitalkrav.

Nettoskuld/(kassa),  
miljoner SEK

Likvida medel minus räntebärande skulder. Nettoskulden representerar Bolagets för-
måga att betala av samtliga skulder om dessa 
förföll på balansdagen med före tagets till-
gängliga likvida medel på balansdagen.

Soliditet, % Eget kapital i procent av balansomslutningen. Soliditet visar hur stor andel av totala till-
gångar som finansieras av aktieägarna med 
eget kapital.

Nettoskuldsättningsgrad, % Nettoskuld dividerat med eget kapital. Nettoskuldsättningsgrad mäter i  vilken 
utsträckning Bolaget finansieras av lån.

Bruttomarginal, % Bruttoresultatet i förhållande till rörelsens 
nettoomsättning. 

Bruttomarginal används för att mäta produk-
tionslönsamheten.

EBITDA-marginal, % Rörelseresultatet före avskrivningar och ned-
skrivningar i förhållande till rörelsens nettoom-
sättning. 

EBITDA-marginal används för att ställa 
EBITDA i relation till omsättningen. 

Rörelsemarginal  
(EBIT-marginal), %

Rörelseresultatet i förhållande till rörelsens 
nettoomsättning.

Rörelsemarginal används för att ställa EBIT i 
relation till omsättningen och är ett mått på 
 Bolagets lönsamhet.

Räntabilitet på eget kapital, % Resultatet efter skatt i förhållande till genom-
snittligt eget kapital under perioden.

Räntabilitet på eget kapital används för att 
analysera lönsamhet över tid.

Eget kapital per aktie, SEK Eget kapital vid periodens utgång hänförligt 
till moder bolagets aktieägare dividerat med 
antal aktier vid periodens utgång. 

Eget kapital per aktie mäter Bolagets netto-
värde per aktie.

Balansomslutning, miljoner SEK Summa tillgångar vid periodens utgång. Balansomslutning är ett mått på värdet av 
Bolagets tillgångar vid periodens slut. 

Kassaflöde från den löpande verksam-
heten, miljoner SEK

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
inklusive förändring i rörelsekapital och före 
kassa flöde från investerings- och finansie-
ringsverksamhet.

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
används som ett mått på det kassaflöde som 
Bolaget genererar före investeringar och 
finansiering.

Kassaflöde efter löpande investe-
ringar, miljoner SEK

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
minus investeringar i immateriella, materiella 
och finansiella anläggningstillgångar, exklu-
sive investeringar i dotter- och intresseföre-
tag.

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
används som ett mått på det kassaflöde som 
Bolaget genererar före förvärv av bolag och 
finansierings verksamhet.

Antal utestående aktier vid periodens 
slut, miljoner

Antalet aktier som är utestående vid perio-
dens utgång. 

Antal utestående aktier vid  periods slut visar 
antalet aktier som eventuella vinst fördelas. 

Antal utestående aktier efter utspäd-
ning vid periodens slut, miljoner

Summan av antalet aktier som  
är utestående och samtliga potentiella stam-
aktier som är utestående vid periodens 
utgång.

Antal utestående aktier efter utspädning vid 
periods slut visar antalet aktier som even-
tuella vinst fördelas om alla potentiella stam-
aktier förvandlas till aktier. 

Medelantal anställda Medelantalet tillsvidare anställda, inklusive 
deltids anställda omräknade till heltidsanställ-
ningar.

Medelantal anställda är ett mått på heltids-
antällda i företag som behövs för att genera 
periodens resultatet. 
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Den finansiella informationen som redovisas nedan har 
hämtats från Tobiis årsredovisningar för räkenskapsåren 
2015, 2014 och 2013 samt delårsrapporten för  perioden 
1 januari 2016 – 30 september 2016. Årsredovisningarna 
för samtliga år har upprättats i enlighet med IFRS och 
reviderats av Bolagets revisor. Delårsrapporten för pe-
rioden 1 januari 2016 – 30 september 2016, vilken har 
upprättats i enlighet med IAS 34, har översiktligt gran-
skats av Tobiis revisor. För ytterligare information kring 
Tobiis redovisningsprinciper hänvisas till Bolagets års-
redovisning för 2015, se avsnitt ”Legala frågor och övrig 
information – Handlingar införlivade genom hänvisning”. 
Den finansiella informationen ska läsas tillsammans med 
”Utvald historisk finansiell information” samt Tobiis års-
redovisningar för räkenskapsåren 2015, 2014 och 2013 
samt delårsrapport för perioden 1 januari 2016 –  
30 september 2016 vilka införlivats genom hänvisning i 
Prospektet. 

1 januari – 30 september 2016 jämfört med  
1 januari – 30 september 2015
Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning för perioden 1 januari – 
30 september 2016 ökade med 10 procent till 747,4 mil-
joner SEK från 679,9 miljoner SEK för motsvarande 
 period 2015 och med 11 procent justerat för valutaeffek-
ter. Ökningen förklaras av tillväxt i alla tre affärsområden.

Tobii Dynavox nettoomsättning ökade med 7 procent 
till 557,1 miljoner SEK jämfört med 521,4 miljoner SEK för 
motsvarande period 2015. Justerat för valutaeffekter var 
ökningen 9 procent, varav drygt hälften var engångs-
effekter av Steve Gleason Act. 

Tobii Pros nettoomsättning ökade med 18 procent till 
171,0 miljoner SEK jämfört med 144,8 miljoner SEK för 
motsvarande period 2015. Justerat för valutaeffekter var 
ökningen 17 procent. Förbättringen förklaras av ökad för-
säljning av såväl hårdvara och programvara som av 
tjänste verksamheten Tobii Pro Insight.

Tobii Techs nettoomsättning ökade med 28 procent till 
55,5 miljoner SEK från 43,3 miljoner SEK för motsva-
rande period 2015. Detta berodde på ökad försäljning av 
eyetracking-plattformar till Tobii Dynavox, Tobii Pro samt 
till externa kunder primärt inom segmentet specialiserade 
marknader. 

Bruttoresultat

Koncernens bruttoresultat ökade med 8 procent till 
544,6 miljoner SEK från 503,8 miljoner SEK för mot-
svarande period 2015, vilket motsvarar en bruttomarginal 
på 73 procent respektive 74 procent. Förändringen av 
brutto marginalen berodde främst på prissänkningar på 
delar av sortimentet och förändringar i produktmixen.

Tobii Dynavox bruttoresultat ökade med 5 procent till 
394,6 miljoner SEK från 377,5 miljoner SEK för motsva-
rande period 2015, vilket motsvarar en bruttomarginal på 
71 procent respektive 72 procent. Minskningen av brutto-
marginalen berodde på prissänkningar och ändringar i 
produktmix.

Tobii Pros bruttoresultat ökade med 16 procent till 
124,1 miljoner SEK från 107,2 miljoner SEK för motsva-
rande period 2015. Bruttomarginalen för perioden 1 janu-
ari – 30 september 2016 var 73 procent jämfört med 
74 procent för samma period 2015.

Tobii Techs bruttoresultat ökade med 34 procent till 
25,9 miljoner SEK från 19,3 miljoner SEK för motsva-
rande period 2015. Bruttomarginalen för perioden 1 janu-
ari – 30 september 2016 var 47 procent jämfört med 
45 procent för samma period 2015.

Rörelseresultat (EBIT)

Koncernens rörelseresultat minskade med 23,9 miljoner 
SEK till –56,6 miljoner SEK jämfört med –32,7 miljoner 
SEK för motsvarande period 2015. Minskningen berodde 
främst på ökade investeringar i FoU och sälj- och mark-
nadsorganisationerna i alla tre affärsområden. Valuta-
effekter hade ingen signifikant påverkan på rörelseresulta-
tet. Försäljnings- och administrationskostnaderna ökade 
med 32,3 miljoner SEK eller 9 procent till 384,7 miljoner 
SEK eller 51 procent av intäkterna jämfört med 352,4 mil-
joner SEK eller 52 procent av intäkterna för motsvarande 
period 2015 Rörelsemarginalen minskade till –8 procent 
från –5 procent. 

De totala FoU-kostnaderna steg med 19 procent till 
235,1 miljoner SEK från 197,3 miljoner SEK året innan. 
Därav aktiverades 88,1 miljoner SEK eller 37 procent i 
balansräkningen jämfört med 77,0 miljoner SEK eller 
39 procent för motsvarande period 2015. Koncernens 
FoU-kostnader netto i resultaträkningen ökade till 
215,9 miljoner SEK från 180,8 miljoner SEK för mot-
svarande period 2015.

Tobii Dynavox rörelseresultat ökade med 12 procent 
till 83,2 miljoner SEK jämfört med 74,2 miljoner SEK för 
motsvarande period 2015. Rörelsemarginalen ökade till 
15 procent från 14 procent. De totala FoU-kostnaderna 
steg med 18 procent till 80,1 miljoner SEK från 67,8 miljo-
ner SEK för motsvarande period 2015. Av de totala 
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 FoU-satsningarna på 80,1 miljoner SEK respektive 
67,8 miljoner SEK aktiverades 43,6 miljoner SEK eller 
54 procent i balansräkningen jämfört med 30,7 miljoner 
SEK eller 45 procent för motsvarande period 2015. 
Affärsenhetens FoU-kostnader netto i resultaträkningen 
ökade till 68,9 miljoner SEK från 64,4 miljoner SEK för 
motsvarande period 2015.

Tobii Pros rörelseresultat minskade med 68 procent till 
3,3 miljoner SEK jämfört med 10,4 miljoner SEK för mot-
svarande period 2015. Minskningen på 7,1 miljoner SEK 
berodde på markant ökade investeringar i FoU samt sälj- 
och marknadsorganisationerna. Rörelsemarginalen mins-
kade till 2 procent från 7 procent, främst beroende på 
markant ökade investeringar i FoU samt expansion av sälj- 
och marknadsorganisationerna. De totala FoU-kostna-
derna steg med 37 procent till 42,2 miljoner SEK från 
30,8 miljoner SEK för motsvarande period 2015. Därav 
aktiverades 22,5 miljoner SEK eller 53 procent i balans-
räkningen jämfört med 16,3 miljoner SEK eller 53 procent 
för motsvarande period 2015. Affärsenhetens FoU-kost-
nader netto i resultaträkningen ökade till 39,1 miljoner 
SEK från 26,7 miljoner SEK för motsvarande period 2015.

Tobii Techs rörelseresultat minskade till –143,1 miljo-
ner SEK jämfört med –117,1 miljoner SEK för motsva-
rande period 2015. Minskningen på 26,0 miljoner SEK 
berodde främst på ökade marknads- och FoU-satsningar. 
De totala FoU-kostnaderna steg med 14 procent eller 
14,0 miljoner SEK till 112,7 miljoner SEK från 98,7 miljo-
ner SEK för motsvarande period 2015. Därav aktiverades 
22,0 miljoner SEK eller 20 procent i balansräkningen jäm-
fört med 30,0 miljoner SEK eller 30 procent för motsva-
rande period 2015. Affärsenhetens FoU-kostnader netto i 
resultaträkningen ökade till 107,9 miljoner SEK jämfört 
med 89,6 miljoner SEK för motsvarande period 2015. 
Mycket arbete lades ner på både integrationsprojekt och 
vidareutveckling av Tobiis eyetracking-teknologi, för både 
speldatorsegmentet och andra framtida användnings-
områden.

Resultat före skatt

Resultatet före skatt uppgick till –52,5 miljoner SEK jäm-
fört med –22,8 miljoner SEK för motsvarande period 
2015. Denna förändring på 29,7 miljoner SEK berodde på 
att rörelseresultatet minskades med 23,9 miljoner SEK 
medan finansnettot försämrades med 5,8 miljoner SEK. 
Finansnettot minskade till 4,1 miljoner SEK från 9,9 miljo-
ner SEK under 2015 och försämringen var primärt hänför-
lig till valutaeffekter.

Nettoresultat och resultat per aktie

Nettoresultatet uppgick till –48,4 miljoner SEK jämfört 
med –17,5 miljoner SEK för 2015. Nettoresultatet mot-
svarar ett resultat per aktie på –0,55 SEK jämfört med 
–0,22 SEK för motsvarande period 2015.

Helåret 2015 jämfört med helåret 2014
Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning för 2015 ökade med 
56 procent till 967,3 miljoner SEK från 620,6 miljoner 
SEK för 2014 och med 42 procent justerat för valutaeffek-
ter. Ökningen berodde primärt på förvärvet av DynaVox 
Systems  LLC, men även av organisk försäljningstillväxt i 
alla tre affärsområdena.

Tobii Dynavox nettoomsättning ökade med 68 procent 
till 740,3 miljoner SEK jämfört med 441,7 miljoner SEK för 
2014 och med 51 procent justerat för valutaeffekter. 
Ökningen berodde främst på att Dynavox-förvärvet bara 
ingick under sju månader 2014, på en engångseffekt av 
lagen ”Steve Gleason Act” om 23 miljoner SEK samt 
synergier av Dynavox-förvärvet.

Tobii Pros nettoomsättning ökade med 25 procent till 
209,5 miljoner SEK jämfört med 167,3 miljoner SEK för 
2014 och med 13 procent justerat för valutaeffekter. 
Omsättningsökningen påverkades positivt av order-
stockseffekter på grund av att ett antal beställningar av 
Glasses 2 som mottagits under 2014 levererades först i 
början av 2015. Justerad även för orderstockseffekter var 
tillväxten 6 procent. Nya produkten X3-120 bidrog också 
positivt till försäljningen. Försäljningen av affärsområdets 
eyetracking-glasögon ökade markant, medan lägre priser 
på de enklare skärmbaserade eyetracking-hårdvarorna 
påverkade omsättningen negativt trots ökade volymer.

Tobii Techs nettoomsättning ökade med 60 procent till 
58,6 miljoner SEK jämfört med 36,6 miljoner SEK för 
2014 och med 43 procent justerat för valutaeffekter. 
Detta berodde främst på ökad försäljning av eyetracking-
plattformar till Tobii Dynavox och Tobii Pro. Försäljningen 
av eyetracking-plattformar till Tobii Dynavox och Tobii Pro 
stod för 41 miljoner SEK jämfört med 29 miljoner SEK 
året innan.

Bruttoresultat

Koncernens bruttoresultat ökade med 65 procent till 
723,4 miljoner SEK från 439,4 miljoner SEK för 2014 
vilket  motsvarar en bruttomarginal på 75 procent respek-
tive 71 procent. Marginalförbättringen förklaras främst av 
ökad försäljning, nya produkter med högre bruttomargi-
nal, ökad andel direktförsäljning i Tobii Dynavox samt 
valuta effekter. Alla tre affärsområden förbättrade sin 
brutto marginal.

Tobii Dynavox bruttoresultat ökade med 79 procent till 
539,3 miljoner SEK från 301,8 miljoner SEK under 2014 
vilket motsvarar en bruttomarginal på 73 procent respek-
tive 68 procent. Den viktigaste förklaringen till den ökade 
bruttomarginalen var en ökad andel direktförsäljning och 
effektiviseringar i produktionsled som nåddes genom 
ökade volymer och synergier från Dynavox-förvärvet.

Tobii Pros bruttoresultat ökade med 31 procent till 
157,4 miljoner SEK från 119,8 miljoner SEK under 2014, 
vilket motsvarar en bruttomarginal på 75 procent respek-
tive 72 procent. Bruttomarginalen ökade till 75 procent 
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jämfört med 72 procent året innan, främst beroende på 
ökad effektivitet i produktionsled, positiva valutaeffekter 
samt väsentligt lägre enhetskostnad på nyintroducerade 
produkter.

Tobii Techs bruttoresultat ökade med 65 procent till 
26,9 miljoner SEK från 16,3 miljoner SEK under 2014. 
Ökningen var hänförlig till omsättningsökningen och en 
förbättrad bruttomarginal som var 46 procent för 2015 
och 45 procent för 2014.

Rörelseresultat (EBIT)

Koncernens rörelseresultat uppgick till –35,7 miljoner 
SEK jämfört med –68,9 miljoner SEK under 2014. För-
bättringen av Koncernens rörelseresultat var 33,2 miljo-
ner SEK och berodde på omsättningsökning i Tobii 
Dynavox  och Tobii Pro, bättre bruttomarginaler och 
engångseffekten av Steve Gleason Act. Rörelsemargina-
len förbättrades till –4 procent från –11 procent. Försälj-
nings- och administrationskostnaderna ökade med 
154,6 miljoner SEK eller 46 procent till 489,1 miljoner 
SEK eller 51 procent av intäkterna från 334,5 miljoner 
SEK eller 54 procent av intäkterna för 2014.

De totala FoU-kostnaderna steg med 30 procent eller 
62,2 miljoner SEK till 266,5 miljoner SEK från 204,3 mil-
joner SEK för 2014. Därav aktiverades 90,4 miljoner SEK 
eller 34 procent i balansräkningen och 93,5 miljoner SEK 
eller 46 procent för motsvarande period 2014. FoU-kost-
nader netto i resultaträkningen ökade till 265,0 miljoner 
SEK jämfört med 169,6 miljoner SEK under 2014.

Tobii Dynavox rörelseresultat ökade till 119,0 miljoner 
SEK från 41,9 miljoner SEK under 2014. Av ökningen på 
77,1 miljoner SEK berodde cirka 15 miljoner SEK på 
engångseffekten av Steve Gleason Act. Ökningen 
berodde även på organisk tillväxt, förbättrad bruttomargi-
nal och synergieffekter av Dynavox-förvärvet. Rörelsemar-
ginalen ökade till 16 procent från 9 procent året innan. De 
totala FoU-kostnaderna steg med 70 procent eller 
37,5 miljoner SEK till 91,4 miljoner SEK från 53,9 miljoner 
SEK för 2014. Därav aktiverades 38,2 miljoner SEK eller 
42 procent i balansräkningen och 24,0 miljoner SEK eller 
45 procent för motsvarande period 2014. Affärsenhetens 
FoU-kostnader netto i resultaträkningen ökade till 
92,3 miljoner SEK jämfört med 51,2 miljoner SEK under 
2014.

Tobii Pros rörelseresultat ökade till 21,2 miljoner SEK 
från 12,9 miljoner SEK under 2014. Ökningen på 8,3 mil-
joner SEK berodde främst på ökad nettoomsättning och 
högre bruttomarginal, trots att lägre aktivering och högre 
avskrivningar av FoU gav en negativ resultateffekt. 
Rörelse marginalen ökade till 10 procent från 8 procent 
året innan. De totala FoU-kostnaderna steg med 29 pro-
cent eller 9,7 miljoner SEK till 43,3 miljoner SEK från 
33,6 miljoner SEK för 2014. Därav aktiverades 22,1 miljo-
ner SEK eller 51 procent i balansräkningen och 21,6 mil-
joner SEK eller 64 procent för motsvarande period 2014. 
Affärsenhetens FoU-kostnader netto i resultaträkningen 

ökade till 41,4 miljoner SEK jämfört med 19,2 miljo-
ner SEK för 2014.

Tobii Techs rörelseresultat minskade till –175,7 miljo-
ner SEK från –121,6 miljoner SEK under 2014, en minsk-
ning på 54,1 miljoner SEK. Tobii Techs rörelseresultat 
fortsatte att vara negativt till följd av de planerade fram-
tidssatsningarna. Under året ökade affärsområdet sina 
investeringar i FoU, primärt utvecklingen av den nya eye-
tracking-plattformen IS4 och EyeChip, och sina sats-
ningar på stimulering av spelutveckling och samarbeten 
med ledande spelstudios kring spel som integrerar eye-
tracking. De totala FoU-kostnaderna steg med 13 procent 
eller 15,0 miljoner SEK till 131,8 miljoner SEK från 
116,8 miljoner SEK för 2014. Därav aktiverades 30,1 mil-
joner SEK eller 23 procent i balansräkningen och 
47,9 miljoner SEK eller 48 procent för motsvarande 
period  2014. Affärsenhetens FoU-kostnader netto i resul-
taträkningen ökade till 131,3 miljoner SEK jämfört med 
99,1 miljoner SEK för 2014. 

Resultat före skatt

Resultatet före skatt uppgick till –27,3 miljoner SEK jäm-
fört med –53,9 miljoner SEK för 2014. Denna förändring 
på 26,6 miljoner SEK berodde på att rörelseresultatet för-
bättrades med 33,2 miljoner SEK medan finansnettot för-
sämrades med 6,6 miljoner SEK. Finansnettot minskade 
till 8,4 miljoner SEK från 15,0 miljoner SEK under 2014 
och försämringen var primärt hänförlig till valutaeffekter.

Nettoresultat och resultat per aktie

Nettoresultatet uppgick till –24,6 miljoner SEK jämfört 
med –50,9 miljoner SEK för 2014. Förbättringen på 
26,3 miljoner SEK kom primärt från Tobii Dynavox, som 
ökade resultatet genom Dynavox-förvärvet. Nettoresulta-
tet motsvarar ett resultat per aktie på –0,30 SEK för 2015 
jämfört med –0,82 SEK för 2014.

Helåret 2014 jämfört med helåret 2013
Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning för 2014 ökade med 
51 procent till 620,6 miljoner SEK från 412,1 miljoner SEK 
under 2013 och med 45 procent justerat för valutaeffek-
ter. Ökningen berodde till den övervägande delen på för-
värvet av DynaVox Systems LLC i maj 2014 men också på 
stark efterfrågan på flera av Bolagets produkter. 

Tobii Dynavox nettoomsättning ökade med 89 procent 
till 441,7 miljoner SEK jämfört med 233,9 miljoner SEK för 
2013 och med 82 procent justerat för valutaeffekter, 
främst beroende på förvärvet i maj 2014 av DynaVox 
Systems  LLC. Ökningen berodde också på organisk till-
växt, främst fortsatt ökad försäljning av produkten Tobii 
I-series. Under 2014 påverkades försäljningen negativt av 
att kommunikationshjälpmedel sedan april i USA klassa-
des som ”capped rental”. Detta innebar att produkter som 
finansierades av Medicare betalades per månad över 
13 månader istället för en gång vid köpet. Utöver en 
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 fördröjning av intäkter, innebar detta sänkt försäljning 
 delvis på grund av tyngre administration.

Tobii Pros nettoomsättning minskade med 2 procent 
till 167,3 miljoner SEK jämfört med 170,9 miljoner SEK för 
2013 och med 7 procent justerat för valutaeffekter. Minsk-
ningen berodde på ett produktgenerationsskifte och på 
Tobii Pros strategi att proaktivt sänka priserna – och kost-
naderna – på hårdvaruprodukter för att accelerera den 
långsiktiga försäljningen av analysprogramvara och kon-
sulttjänster. Produktionen av Tobii Glasses 1 upphörde i 
maj och leveranserna av den mer lönsamma Tobii 
Glasses  2 påbörjades först i december 2014. Affärs en-
hetens omsättning minskade därför med 20 procent 
under det andra kvartalet 2014 jämfört med samma pe-
riod 2013 och med 22 procent under det tredje kvartalet. 
Under fjärde kvartalet ökade omsättningen med  
22 procent jämfört med samma period 2013. Vid årets 
slut kvarstod en ovanligt stor orderbok av produkter som 
inte ännu hunnit levereras.

Tobii Techs nettoomsättning ökade med 79 procent till 
36,6 miljoner SEK från 20,5 miljoner SEK för 2013. 
Ökningen berodde främst på att internförsäljningen till 
Tobii Dynavox och Tobii Pro steg från 16,8 miljoner SEK 
till 29,3 miljoner SEK. Försäljningen till externa kunder 
ökade till 7,3 miljoner SEK under 2014 från 3,7 miljoner 
SEK under 2013. 

Bruttoresultat

Koncernens bruttoresultat ökade med 64 procent till 
439,4 miljoner SEK från 268,7 miljoner SEK för 2013. 
Detta berodde främst på högre försäljning och förvärvet 
av DynaVox Systems LLC. Dessutom förbättrades brutto-
marginalen till 71 procent från 65 procent tack vare att 
alla tre affärsområden höjde sina bruttomarginaler, både 
genom att ha lanserat lönsammare produkter och positiv 
produktmix. 

Tobii Dynavox ökade sitt bruttoresultat till 301,8 miljo-
ner SEK från 143,4 miljoner SEK under 2013. Detta 
berodde främst på förvärvet av DynaVox Systems LLC 
men också på att bruttomarginalen ökade från 61 procent 
till 68 procent, främst till följd av lägre produktionskostna-
der för nya produkter. 

Tobii Pros bruttoresultat ökade med 3 procent till 
119,8 miljoner SEK från 116,7 miljoner SEK under 2013. 
Detta berodde på att bruttomarginalen ökade till 72 pro-
cent från 68 procent 2013 främst beroende på lägre pro-
duktionskostnader för nya produkter.

Tobii Techs bruttoresultat ökade med 8,5 miljoner SEK 
till 16,3 miljoner SEK från 7,8 miljoner SEK under 2013. 
Ökningen är hänförlig till omsättningsökningen vilket 
också bidrog till att bruttomarginalen förbättrades till 
45 procent från 38 procent 2013. 

Rörelseresultat (EBIT)

Koncernens rörelseresultat uppgick till –68,9 miljoner 
SEK jämfört med –37,5 miljoner SEK under 2013. Minsk-
ningen speglar effekten av de ökade investeringarna i 
Tobii Tech. De positiva rörelseresultaten från Tobii 
Dynavox  och Tobii Pro, som under 2014 ökade med sam-
mantaget 15,6 miljoner SEK till 54,8 miljoner SEK, var 
inte tillräckliga för att balansera upp rörelseunderskottet i 
Tobii Tech vilket uppgick till –121,6 miljoner SEK. Minsk-
ningen av Koncernens rörelseresultat var primärt hänförlig 
till att netto FoU-kostnaderna i resultaträkningen ökade 
med 65,1 miljoner SEK till 169,6 miljoner SEK 2014 från 
104,5 miljoner SEK under 2013 (vilket motsvarar 25 pro-
cent av försäljningen för 2013 och 27 procent för 2014). 

De totala FoU-kostnaderna steg med 34 procent till 
204,3 miljoner SEK från 152,9 miljoner SEK. Därav akti-
verades 93,5 miljoner SEK eller 46 procent i balansräk-
ningen jämfört med 95,3 miljoner SEK eller 62 procent 
under 2013. Kostnaderna för försäljning och administra-
tion ökade till 54 procent av intäkterna från 51 procent 
under 2013.

Tobii Dynavox rörelseresultat ökade till 41,9 miljoner 
SEK från 20,6 miljoner SEK under 2013 trots att det 
andra kvartalet 2014 belastades med förvärvsrelaterade 
kostnader om 7,4 miljoner SEK och det tredje kvartalet 
belastades med omstruktureringskostnader om 4,9 miljo-
ner SEK; båda posterna är hänförliga till förvärvet av 
DynaVox Systems LLC. Justerat för dessa poster ökade 
rörelseresultatet till 54,2 miljoner SEK vilket gav en juste-
rad rörelsemarginal på 12 procent jämfört med 9 procent 
under 2013. Marginalen förbättrades trots att försälj-
nings- och administrationskostnaderna steg till 47 pro-
cent av omsättningen från 42 procent under 2013 som en 
effekt av att det tillkomna företaget DynaVox Systems LLC 
har högre administrationskostnader i procent av omsätt-
ningen än vad den ursprungliga Tobii-delen har. Affärs-
enhetens FoU-kostnader netto i resultaträkningen ökade 
till 51,2 miljoner SEK från 25,2 miljoner SEK under 2013 
och ökade i förhållande till försäljningen till 12 procent 
från 11 procent under 2013 trots att DynaVox Systems 
LLC inte var ett lika FoU-intensivt företag som Tobii. Av de 
totala FoU-satsningarna på 53,9 miljoner SEK respektive 
33,0 miljoner SEK aktiverades 24,0 miljoner SEK eller 
45 procent i balansräkningen jämfört med 24,4 miljoner 
SEK eller 74 procent under 2013.

Tobii Pros rörelseresultat uppgick till 12,9 miljoner 
SEK jämfört med 18,6 miljoner SEK under 2013. Minsk-
ningen på 5,7 miljoner SEK förklaras både av att omsätt-
ningen sjönk med 2 procent och av att rörelsekostna-
derna steg. Försäljnings- och administrationskostnaderna 
ökade med 7,4 miljoner SEK eller 9 procent till 88,2 miljo-
ner SEK eller 53 procent av intäkterna från 80,8 miljoner 
SEK eller 47 procent av intäkterna under 2013. Netto 
FoU-kostnaderna i resultaträkningen ökade med 2,3 mil-
joner SEK eller 14 procent till 19,2 miljoner SEK, mot-
svarande 11 procent av 2014 års omsättning jämfört med 
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10 procent av omsättningen 2013. Rörelsemarginalen 
minskade till 7,7 procent från 11 procent, både beroende 
på de högre FoU-kostnaderna för Tobii Glasses 2 och 
stärkt säljorganisation i Japan och Kina. De totala FoU-
kostnaderna steg med 30 procent till 33,6 miljoner SEK 
från 25,8 miljoner SEK. Därav aktiverades 21,6 miljoner 
SEK eller 64 procent i balansräkningen jämfört med 
23,2 miljoner SEK eller 90 procent under 2013. 

Tobii Techs rörelseresultat uppgick till –121,6 miljoner 
SEK jämfört med –84,9 miljoner SEK 2013. Försäm-
ringen av rörelseresultatet om 36,7 miljoner SEK berodde 
på att netto FoU-kostnaderna i resultaträkningen ökade 
som planerat med 36,8 miljoner SEK till 99,1 miljoner 
SEK från 62,3 miljoner SEK 2013. De totala FoU-kostna-
derna steg med 24 procent eller 22,7 miljoner SEK till 
116,8 miljoner SEK från 94,1 miljoner SEK. Därav aktive-
rades 47,9 miljoner SEK eller 41 procent i balansräk-
ningen jämfört med 47,8 miljoner SEK eller 51 procent 
under 2013.

Resultat före skatt

Resultatet före skatt uppgick till –53,9 miljoner SEK jäm-
fört med –51,8 miljoner SEK för 2013. Denna förändring 
på 2,1 miljoner SEK var 29,3 miljoner SEK mindre än ned-
gången i rörelseresultatet vilket berodde på att finans-
nettot ändrades till en intäkt på 15,0 miljoner SEK under 
2014 från en kostnad på –14,3 miljoner SEK under 2013, 
till allra största delen beroende på positiva valutakurs-
effekter.

Nettoresultat och resultat per aktie

Nettoresultatet uppgick till –50,9 miljoner SEK jämfört 
med –45,1 miljoner SEK för 2013 sedan resultatet före 
skatt påverkats av positiva skatteposter på 3,0 miljoner 
SEK respektive 6,7 miljoner SEK, eftersom Koncernen 
har outnyttjade förlustavdrag. Justerat för valutaeffekter 
efter skatt minskade resultatet med 41 miljoner SEK. 
Netto resultatet motsvarar ett resultat per aktie på 
–0,82 SEK jämfört med –0,76 SEK för 2013.
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1 januari – 30 september
(ej reviderat)

1 januari – 31 december
(reviderat)

Miljoner SEK 2016 2015 2015 2014 2013

Koncernen      
Totala forsknings- och utvecklingskostnader –235,1 –197,3 –266,5 –204,3 –153,0
Aktiverade utvecklingskostnader (Aktiverad FoU) 88,1 77,0 90,4 93,5 95,4
FoU-relaterade av- och nedskrivningar –69,0 –60,4 –88,9 –58,7 –46,9

Forsknings- och utvecklingskostnader  
netto i resultaträkningen –215,9 –180,8 –265,0 –169,6 –104,5

Tobii Dynavox      
Totala forsknings- och utvecklingskostnader –80,1 –67,8 –91,4 –53,9 –33,0
Aktiverade utvecklingskostnader (Aktiverad FoU) 43,6 30,7 38,2 24,0 24,4
FoU-relaterade av- och nedskrivningar –32,4 –27,3 –39,1 –21,3 –16,6

Forsknings- och utvecklingskostnader  
netto i resultaträkningen –68,9 –64,4 –92,3 –51,2 –25,2

Tobii Pro      
Totala forsknings- och utvecklingskostnader –42,2 –30,8 –43,3 –33,6 –25,8
Aktiverade utvecklingskostnader (Aktiverad FoU) 22,5 16,3 22,1 21,6 23,2
FoU-relaterade av- och nedskrivningar –19,4 –12,2 –20,1 –7,2 –14,3

Forsknings- och utvecklingskostnader  
netto i resultaträkningen –39,1 –26,7 –41,4 –19,2 –16,9

Tobii Tech      
Totala forsknings- och utvecklingskostnader –112,7 –98,7 –131,8 –116,8 –94,1
Aktiverade utvecklingskostnader (Aktiverad FoU) 22,0 30,0 30,1 47,9 47,8
FoU-relaterade av- och nedskrivningar –17,1 –20,9 –29,6 –30,2 –16,0

Forsknings- och utvecklingskostnader  
netto i resultaträkningen –107,9 –89,6 –131,3 –99,1 –62,3

FoU per segment
Tobii genomför omfattande investeringar i forskning- och 
utveckling, varav en del aktiveras i balansräkningen. 
Tabellerna nedan visar hur Bolagets totala forsknings- 
och utvecklingssatsningar rapporteras. Periodens totala 
forsknings- och utvecklingssatsningar är den samman-
lagda FoU-utgiften under perioden och innefattar alla 
interna och externa kostnader som relateras till utveckling 
av Bolagets nya produkter, patent och lösningar, inklusive 
kostnader för personal, anläggningar och IT. Periodens 
balanserade kostnader för produktutveckling (Aktiverad 

FoU) är den del av utvecklingsarbetet som Tobii bedömer 
kommer leda till framtida intäkter och som därför ska akti-
veras i balansräkningen. Av- och nedskrivningar utgörs av 
 summan av årets utvecklingsrelaterade av- och nedskriv-
ningar. 

Forsknings- och utvecklingskostnader i resultaträk-
ningen redovisas netto och består av årets totala forsk-
nings- och utvecklingssatsningar justerat för aktiverade 
kostnader för produktutveckling och FoU-relaterade av- 
och eventuella nedskrivningar.
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Likviditet och kapitalresurser
Tobii finansierar sin verksamhet genom kassaflöden genererade i den löpande verksamheten inom Tobii Dynavox och 
Tobii Pro samt genom befintliga likvida medel. Bolaget har även två outnyttjade checkräkningskrediter från Swedbank 
AB (publ). För ytterligare information, se avsnitt ”Eget kapital, skuldsättning och annan finansiell information – Check-
räkningskrediter”.

Kassaflöde

I följande tabell sammanfattas Tobiis kassaflöde under de presenterade perioderna.

1 januari – 30 september
(ej reviderat)

1 januari – 31 december
(reviderat)

Miljoner SEK 2016 2015 2015 2014 2013
Kassaflöde från den löpande verksamheten  50,9  52,9  79,9 –0,7 48,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten  –102,4  –100,4  –120,6  –209,8 −120,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  7,8 290,7 290,3  285,3 –

Periodens kassaflöde  –43,7 243,1  249,6  74,8 −72,7
 

Kassa och bank vid periodens början  370,9 119,4  119,4  39,2 112,8
Valutakursdifferens i kassa och bank  2,0  2,7  1,9  5,3 −0,9

Kassa och bank vid periodens slut  329,2  365,2 370,9 119,4 39,2

1 januari – 30 september 2016 jämfört med  
1 januari – 30 september 2015
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflödet från den löpande verksamheten var ett 
inflöde om 50,9 miljoner SEK under perioden 2016 jäm-
fört med ett inflöde om 52,9 miljoner SEK under samma 
period under 2015.

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflödet från investeringsverksamheten gav upphov 
till ett utflöde om 102,4 miljoner SEK under 2016 jämfört 
med ett utflöde om 100,4 miljoner SEK under 2015. 
Investeringarna var främst investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar (främst aktiverade utvecklings-
kostnader).

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Kassaflödet från finansieringsverksamheten gav upphov 
till ett inflöde om 7,8 miljoner SEK under 2016 jämfört 
med ett inflöde om 290,7 miljoner SEK under 2015. I april 
2015 genomfördes börsintroduktionen på Nasdaq Stock-
holm och Bolaget tillfördes 429 miljoner SEK efter avdrag 
för emissionskostnader. 142 miljoner SEK har använts för 
att återbetala banklån.

Helåret 2015 jämfört med helåret 2014
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflödet från den löpande verksamheten var ett 
inflöde om 79,9 miljoner SEK under 2015 jämfört med ett 
utflöde om 0,7 miljoner SEK under 2014.

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflödet från investeringsverksamheten gav upphov 
till ett utflöde om 120,6 miljoner SEK under 2015 jämfört 
med ett utflöde om 209,8 miljoner SEK under 2014. 
Investeringarna var främst investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar (främst aktiverade utvecklingskost-
nader). Under 2014 var 92,8 miljoner SEK relaterat till för-
värvet av Dynavox Systems LLC.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Kassaflödet från finansieringsverksamheten gav upphov 
till ett inflöde om 290,3 miljoner SEK under 2015 jämfört 
med ett inflöde om 285,3 miljoner SEK under 2014. I april 
2015 genomfördes börsintroduktionen på Nasdaq Stock-
holm och Bolaget tillfördes 429 miljoner SEK efter avdrag 
för emissionskostnader. 142 miljoner SEK användes för 
att återbetala banklån. Två nyemissioner på 100 miljoner 
SEK och 69 miljoner SEK före emissionskostnader på 
3 miljoner SEK genomfördes under 2014. Dessutom tog 
Koncernen upp ett lån på 119 miljoner SEK för att finan-
siera förvärvet av DynaVox Systems LLC.
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Helåret 2014 jämfört med helåret 2013
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflödet från den löpande verksamheten gav upphov 
till ett utflöde om 0,7 miljoner SEK under 2014 jämfört 
med ett inflöde om 48,2 miljoner SEK under 2013. Denna 
minskning berodde dels på högre rörelsefordringar till 
följd av hög försäljning i december 2014, dels på en 
 kraftig förbättring av rörelsekapitalet redan under 2013.

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflödet från investeringsverksamheten gav upphov 
till ett utflöde om 209,8 miljoner SEK under 2014 jämfört 
med ett utflöde om 120,9 miljoner SEK under 2013. Av 
investeringarna var 94 miljoner SEK investeringar i imma-
teriella anläggningstillgångar (främst aktiverade utveck-
lingskostnader), 22 miljoner SEK i materiella anläggnings-
tillgångar och 93 miljoner SEK i förvärv av DynaVox 
Systems LLC.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Kassaflödet från finansieringsverksamheten gav upphov 
till ett inflöde om 285,3 miljoner SEK under 2014. Under 
2013 förekom inga finansieringsaktiviteter, medan två ny-
emissioner på 100 miljoner SEK och 69 miljoner SEK före 
emissionskostnader på 3 miljoner SEK genomfördes 
under 2014. Dessutom tog koncernen upp ett lån på 
119 miljoner SEK för att finansiera förvärvet av DynaVox 
Systems LLC. Den förstnämnda nyemissionen var riktad 
till Sjätte AP-fonden medan den andra var en nyemission 
av konvertibla skuldebrev med företrädesrätt för de 
 befintliga aktieägarna.
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I tabellerna i detta avsnitt beskrivs Bolagets kapitalisering 
och skuldsättning på Koncernnivå per den 30 september 
2016. Se avsnitt ”Aktiekapital och ägarstruktur” för ytter-
ligare information om Bolagets aktiekapital och aktier. 

Tabellerna i detta avsnitt bör läsas tillsammans med 
avsnitt ”Utvald historisk finansiell information” och Bola-
gets finansiella information, inklusive relaterade noter, 
som återfinns på andra ställen i Prospektet.

Kapitalisering
Nedan redovisas Tobiis kapitalstruktur baserat på eget 
kapital och räntebärande skulder per 30 september 2016.

Eget kapital och skuldsättning

Miljoner SEK 30 september 2016

Kortfristiga räntebärande skulder
Mot borgen –
Mot säkerhet1) –
Blancokrediter –

Summa kortfristiga skulder 0

Långfristiga räntebärande skulder
Mot borgen –
Mot säkerhet –
Blancokrediter –

Summa långfristiga skulder 0

Eget kapital
Aktiekapital 0,6
Överkursfond 1 103,0
Övriga reserver 2,4
Balanserade vinstmedel –300,9
Periodens resultat –48,1

Summa eget kapital 757,1

1)  Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut utgörs huvudsakligen av företags-
inteckningar samt aktier och andra tillgångar i vissa dotterföretag, allt i enlighet 
med avtalet med Swedbank AB (publ) avseende checkräkningskrediterna.

Nettoskuldsättning
Nedan visas Tobiis finansiella nettoskuldsättning per den 
30 september 2016.

Miljoner SEK 30 september 2016
A. Kassa –
B. Likvida medel 329,2
C. Lätt realiserbara värdepapper –

D. Likviditet (A+B+C) 329,2
E. Kortfristiga fordringar –
F. Kortfristiga bankskulder –
G. Kortfristig del av långfristiga skulder –
H. Andra kortfristiga skulder –

I. Kortfristiga skulder (F+G+H) –
J. Netto kortfristig skuldsättning (I–E–D) 329,2
K. Långfristiga banklån –
L. Konvertibla skuldebrev* –
M. Andra långfristiga lån –

N. Långfristig skuldsättning (K+L+M) –
O. Nettoskuldsättning (J+N) 329,2

Checkräkningskrediter
Tobii har från Swedbank AB (publ) erhållit två check-
räkningskrediter med ram om 85 miljoner SEK respektive 
10 miljoner USD. Per dagen för Prospektet är båda 
checkräkningskrediterna outnyttjade.

För vidare information om Koncernens låneavtal och 
checkräkningskrediter se ”Legala frågor och komplette-
rande information – Checkräkningskrediter från Swed-
bank AB (publ)”.

Eget kapital, skuldsättning och annan  
finansiell information
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Investeringar
I nedanstående tabell sammanfattas gjorda investeringar i 
immateriella och materiella anläggningstillgångar för de 
perioder som presenteras. Tobii har i huvudsak finansierat 
investeringarna med internt genererade kassaflöden, till-
fört eget kapital och med lån. I anslutning till börsnote-
ringen 2015 gjordes en nyemission som tillförde Bolaget 
429 miljoner SEK, efter avdrag för emissionskostnader. 
Under 2014 genomfördes två nyemissioner som tillsam-
mans tillförde 166 miljoner SEK, efter avdrag för emis-
sionskostnader. I samband med förvärvet av DynaVox 
Systems LLC 2014 togs även extern bankfinansiering 
upp, för vidare information, se avsnitt ”Legala frågor och 
kompletterande information – Checkräkningskrediter 
från Swedbank AB (publ”.

Miljoner SEK 2015 2014 2013

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för produkt-
utveckling 85,9 91,0 92,6
Övriga immateriella anläggningstill-
gångar 6,5 3,4 2,8

Materiella anläggningstillgångar 30,4 21,6 15,2
Totala investeringar i immateriella 
och materiella anläggningstillgångar 122,8 116,0 110,6

Investeringar genom förvärv
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för produkt-
utveckling – 38,9 –
Varumärken – 88,8 –
Materiella anläggningstillgångar – 7,3 –

Totala investeringar genom förvärv i 
immateriella och materiella anlägg-
ningstillgångar – 135,0 –

Totala investeringar i immateriella 
och materiella anläggningstillgångar, 
inklusive förvärv 122,8 251,0 110,6

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar består 
främst av aktiverade kostnader för produktutveckling för 
vidareutveckling av Tobiis grundläggande eyetracking-
teknologi samt specifika produktutvecklingsprojekt. 
Under perioden 2013–2015 har de största produktut-
vecklingsprojekten avsett utvecklingen av Tobii IS20-, 
Tobii IS3- och Tobii IS4-plattformarna, Tobii I-series och 
Tobii Glasses 2. Aktiverade utvecklingskostnader i rela-
tion till totala FoU- satsningar uppgick till 62,3 procent, 
45,8 procent och 34 procent av totala FoU-satsningar för 
åren 2013, 2014 respektive 2015. Under perioden 1 janu-
ari – 30 september 2016 uppgick aktiverade utvecklings-
kostnader i relation till totala FoU- satsningar till 37 pro-
cent jämfört med 39 procent året innan

Under perioden 2013–2015 har Bolaget kostnadsfört 
forsknings- och utvecklingskostnader om 105 miljoner 
SEK, 170 miljoner SEK och 265 miljoner SEK för åren 

2013, 2014 och 2015. Under perioden 1 januari – 
30 september 2016 har Bolaget kostnadsfört forsknings- 
och utvecklingskostnader om 216 miljoner jämfört med 
181 miljoner SEK året innan. Den 30 september 2016 
uppgick Koncernens totala immateriella tillgångar till 
355,2 miljoner SEK. Av dessa utgör 97 miljoner SEK 
imma teriella anläggningstillgångar som uppkom till följd 
av förvärvet av DynaVox Systems LLC 2014.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar består 
främst av inventarier, verktyg och installationer, demon-
strationsenheter samt förbättringsarbeten på hyrda 
 lokaler.

Under 2014 tillkom 7 miljoner SEK i materiella anlägg-
ningstillgångar via förvärvet av DynaVox Systems LLC.

Pågående och framtida investeringar

Under 2016 fram till och med 30 september 2016 upp-
gick Koncernens FoU-satsningar till 235 miljoner SEK. Av 
dessa har 37 procent aktiverats som investeringar i pro-
duktutveckling. Det är Bolagets bedömning att samtliga 
pågående utvecklingsprojekt kan finansieras med till-
gängliga kassaflöden och likvida medel samt befintliga 
kreditfaciliteter.

Den största FoU-investeringen inom Tobii Tech var 
utvecklingen av IS4-plattformen. Under 2016 har även 
utvecklingen av nästkommande plattformsgeneration 
påbörjats. Tobii Dynavox gör betydande investeringar i 
nästa generations kommunikationsapparater och mjuk-
vara. Inom Tobii Pro är den största investeringen utveck-
lingen av den nyligen lanserade eyetrackern Tobii Pro 
Spectrum och tillhörande programvara Pro Lab. För 
vidare information om respektives affärsområdes FoU-
satsningar för 2016 och framåt se ”Verksamhet- och 
marknadsöversikt”, avsnitt ”Forskning och utveckling” 
under respektive affärsområde. 

Koncernen avser att genomföra betydande satsningar i 
forskning och utveckling inom alla tre affärsområden 
under de kommande åren.

Rörelsekapitaluttalande
Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapi-
talet är tillräckligt för de akutella behoven den kommande 
tolvmånadersperioden.

Väsentliga händelser efter den 30 september 
2016
Inga väsentliga förändringar har skett i Bolagets finan-
siella ställning efter 30 september 2016.

Bolagets CFO, Esben Olesen har i oktober 2016 sagt 
upp sig och kommer att lämna sin post i mars 2017. 
 Processen med att utse en efterträdare har inletts.

I november 2016 offentliggjorde Tobii att Bolaget har 
tecknat ett utvecklings- och licensavtal med en stor 
smartphone-tillverkare för utveckling och leverans av eye-
tracking-mjukvara för implementation i en specifik smart-
phone-modell.
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Övriga omständigheter
Eyetracking-marknaden och de förutsättningar som ligger 
till grund för dess utveckling påverkas av en rad yttre fak-
torer. Tobii Dynavox verksamhet påverkas i hög grad av 
politiska och regulatoriska beslut som påverkar i vilken 
utsträckning personer i behov av kommunikationshjälp-
medel kan få finansiering till sådana produkter. Tobii Pro 
påverkas på ett liknande sätt av vilka medel som anslås till 
universitet och forskningsinstitutioner för investering i 
forskningsutrustning, vilket i sin tur kan påverkas av poli-
tiska eller samhällsekonomiska förändringar. Digitalise-
ringen kan skapa nya affärsmöjligheter inom alla tre affärs-
områden och i vilken takt den sker har därför också en 
tydlig påverkan på verksamheten.

I anslutning till köpet av DynaVox Systems LLC upp-
märksammades en risk i Bolagets due diligence relaterad 
till uteblivna betalningar av försäljningsskatt i vissa delsta-
ter i USA. I samråd med Tobiis skatterådgivare blev risken 
i öppningsbalansen den 1 juni 2014 värderad till 1,6 miljo-
ner USD där den är medtagen som en reservation. Per 
den 30 september 2016 uppgick reservationen i balans-
räkningen till 1,0 miljoner USD. Beräkningen är baserad 
på att DynaVox Systems LLC ingår frivilliga rättelseavtal 
med dessa specifika delstater ”Voluntary Disclosure 
Agreement” (”VDA”) för åren 2010 till 2014. Bolaget har 
initierat processen med att vidta frivillig rättelse. I fall 
 Bolaget misslyckas med att genomföra frivillig rättelse 
kan beloppet för utebliven försäljningsskatt bli högre än 
det belopp som reserverats i öppningsbalansen.

Per dagen för Prospektet genomför det svenska Skatte-
verket en rutinmässig granskning av Tobiis internprissätt-
ning avseende räkenskapsåren 2014 och 2015 och vän-
tas lämna sin rapport inom närmaste framtiden.

Styrelsen bedömer att det, utöver det som beskrivs 
ovan, per dagen för Prospektet inte finns några kända 
 tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller 
andra krav, åtaganden eller händelser som förväntas ha 
en väsentlig inverkan på Tobiis affärsutsikter under det 
innevarande räkenskapsåret. Utöver vad som anges i 
avsnittet ”Riskfaktorer” känner Tobii inte till några tenden-
ser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra 
krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en 
väsentlig inverkan på Koncernens affärsutsikter under 
innevarande räkenskapsår. Utöver vad som anges i avsnit-
tet ”Riskfaktorer” och ovan känner Bolaget heller inte till 
några offentliga, ekonomiska skattepolitiska, penning-
politiska eller andra politiska åtgärder som, direkt eller 
indirekt, väsentligt påverkat eller väsentligt skulle kunna 
påverka Koncernens verksamhet.
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Aktiekapital och ägarförhållanden

Allmän information
Enligt Bolagets bolagsordning får Bolagets aktiekapital 
inte understiga 500 000 SEK och inte överskrida 
2 000 000 SEK, medan antalet aktier inte får understiga 
50 000 000 och inte överskrida 200 000 000. Per dagen 
för Prospektet har Bolaget emitterat totalt 
88 140 033 aktier. Aktierna är denominerade i SEK och 
kvotvärdet per aktie är cirka 0,0073 SEK.

Samtliga aktier i Bolaget har emitterats i enlighet med 
svensk lag. Alla emitterade aktier är till fullo betalda och 
fritt överlåtbara.

De erbjudna aktierna är inte föremål för erbjudande som 
lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller inlösenskyl-
dighet. Inget offentligt uppköpserbjudande har lämnats 
för de erbjudna aktierna under innevarande eller före-
gående räkenskapsår.

Vissa rättigheter förknippade med aktierna
De erbjudna aktierna är alla av samma slag. Rättigheter 
som är förknippade med aktierna som emitterats av Bola-
get, inklusive de som följer av bolagsordningen, får endast 
ändras i enlighet med de förfaranden som anges i 
 aktiebolagslagen.

Rösträtt
Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst vid 
bolagsstämma och varje aktieägare har rätt att avlägga 
röster i samma antal som antalet aktier som innehas av 
aktieägaren i Bolaget.

Företrädesrätt till nya aktier etc.
Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller 
konvertibler genom en kontantemission eller kvittnings-
emission, har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt 
att teckna sådana värdepapper i proportion till antalet 
aktier som innehades före emissionen.

Rätt till utdelning och behållning vid likvidation
Samtliga aktier ger lika rätt till utdelning och till Bolagets 
tillgångar och eventuella överskott i händelse av 
 likvidation.

Beslut om utdelning fattas på bolagsstämman. Samtliga 
aktieägare som är registrerade aktieägare i aktie boken 
som underhålls av Euroclear Sweden på den avstäm-
ningsdag som fastställs av bolagsstämman ska ha rätt att 
erhålla utdelning. Utdelning till aktieägarna sker vanligen i 
form av en kontantbetalning per aktie genom Euroclear 
Sweden, men kan också betalas ut på annat sätt än kon-
tant (sakutdelning). Om aktieägare inte kan nås genom 
Euroclear Sweden, kvarstår aktieägarens ford ran på 
Bolaget med förbehåll för en tioårig preskriptionstid. Vid 
preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.

Det finns inga inskränkningar i rätten till utdelning för 
aktieägare med hemvist utanför Sverige. Aktieägare som 
saknar skatterättslig hemvist i Sverige är normalt föremål 
för svensk kupongskatt, se även avsnitt ”Skattefrågor i 
Sverige”.

Utdelningspolicy
Under de närmaste åren kommer Tobiis utvecklings- och 
expansionsplaner för affärsområdet Tobii Tech att priorite-
ras framför utdelningar till aktieägare. 

Bolaget har inte beslutat om vinstutdelning under 
 perioden som omfattar den historiska finansiella informa-
tionen i Prospektet.

Aktieägaravtal
Såvitt Tobiis styrelse känner till finns inga aktieägaravtal 
eller andra avtal mellan Bolagets aktieägare som syftar till 
att gemensamt påverka Bolaget. Bolagets styrelse känner 
inte heller till några avtal eller motsvarande, utöver nedan-
stående avtal om ordnad försäljning, som kan leda till att 
kontrollen över Bolagets förändras.

Centralt värdepappersregister
Bolagets aktier är registrerade i ett avstämningsregister i 
enlighet med lag (1998:1479) om värdepapperscentraler 
och kontoföring av finansiella instrument. Detta register 
förs av Euroclear Sverige AB, Box 191, SE-101 23 Stock-
holm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. 
 Kontoförande  institut är Euroclear Sweden AB. ISIN-
koden för Bolagets aktier är SE0002591420.
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Konvertibler, teckningsoptioner, etc.
I enlighet med vad som anges nedan under avsnittet 
”Incita mentsprogram” nedan finns det i Bolaget utfärdat 
sammanlagt 3 563 000 teckningsoptioner vilka samman-
taget ger rätt till teckning av motsvarande antal aktier i 
Bolaget. Av dessa har 341 700 teckningsoptioner ännu ej 
tilldelats inom ramen för incitamentsprogrammet och 
innehas därför av Tobii Technology Options AB. Incita-
mentsprogrammet innefattar både personaloptioner och 
teckningsoptioner. Totalt 582 000 personaloptioner har 
utfärdats inom ramen för incitamentsprogrammet. Utöver 
vad som ovan angivits finns det inte några utestående 
teckningsoptioner, konvertibler eller andra aktierelaterade 
finansiella instrument i Bolaget.

Incitamentsprogram
Tobii har incitamentsprogram för ledande befattningsha-
vare och en mindre grupp andra nyckelpersoner i Bolaget. 
Incitamentsprogrammet innefattar både teckningsoptio-
ner och personaloptioner. Personaloptioner är villkorade 
mot anställning under stora delar av programmets löptid. 
Teckningsoptioner köps av den anställde till marknads-
pris. För information om teckningsvillkor, inklusive löptider 
och teckningskurs, se not 8 i årsredovisningen för 2015.

Vid årsstämman 2016 beslutades om införandet av ett 
nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befatt-
ningshavare och nyckelpersoner inom Tobii-koncernen. 
Incitamentsprogrammet omfattar två serier. Serie 1 
utgörs av teckningsoptioner som ska överlåtas till 
anställda och teckningsoptionerna har en intjänande-
period om 3,5 år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja 

optionerna för teckning av aktier under en period om sex 
månader. Serie 2 utgörs av personaloptioner som intjänas 
linjärt under en fyraårsperiod varefter innehavaren har rätt 
att utnyttja personaloptionerna för teckning av aktier 
under en period om sex år. Beslutet innefattade beslut om 
emission av högst 870 000 teckningsoptioner, varav 
högst 730 000 teckningsoptioner kan emitteras i Serie 1 
och högst 140 000 teckningsoptioner kan emitteras i 
Serie 2. Per dagen för Prospektet har 730 000 tecknings-
optioner i Serie 1 och 140 000 teckningsoptioner i Serie 
2 tilldelats. 

Per dagen för Prospektet finns det sammanlagt 
3 563 000 teckningsoptioner av vilka 582 000 tecknings-
optioner utgör säkringsåtagande för motsvarande antal 
utgivna personaloptioner. De utestående teckningsoptio-
nerna ger sammantaget rätt till teckning av 
3 563 000 aktier i Tobii. Vid fullt utnyttjande av samtliga 
utestående optioner, inklusive ovanstående emitterade 
tecknings- och personaloptioner under 2016, uppgår 
utspädnings effekten till 3,90 procent av aktiekaptialet.1) 

Med anledning av extra bolagsstämmans godkännande 
av Företrädesemissionen kommer antalet aktier och teck-
ningskursen vid teckning av aktier genom utnyttjande av 
teckningsoptioner att omräknas i enlighet med villkoren 
för teckningsoptionerna. Omräkningarna syftar till att 
antalet aktier och teckningskursen ska berättiga till teck-
ning av aktier till en motsvarande teckningskurs och ett 
motsvarande antal teckningsoptioner som innan beslutet 
om Företrädesemissionen, d.v.s. innehavare av tecknings-
optioner inte ska bli utspädda som ett led av Företrädes-
emissionen.

Aktiekapitalets utveckling
Nedanstående tabell visar historiska ändringar i Bolagets aktiekapital sedan den 1 januari 2013 och de ändringar i 
antalet  aktier och aktiekapitalet som ska genomföras i samband med Företrädesemissionen. 

Antal aktier Aktiekapital (SEK)
Registreringsdatum Händelse Förändring Totalt Förändring Totalt
2016-12-281) Nyemission 8 814 003 96 954 036 63 962,63 703 588,87
2016-11-25 Utfärdade teckningsoptioner 437 000 88 140 033 3 171,28 639 626,24
2016-07-14 Utfärdade teckningsoptioner 90 000 87 703 033 653,13 636 455,00
2015-05-13 Nyemission 2 685 150 87 613 033 19 485,95 635 801,87
2015-04-24 Nyemission 16 000 000 84 927 883 116 110,92 616 315,92
2015-03-12 Fondemission 0 68 927 883 155 566,59 500 205,00
2015-03-03 Nyemission 41 000 68 927 883 205,00 344 638,41
2014-12-30 Utfärdade teckningsoptioner 629 043 68 886 883 3 145,22 344 433,41
2014-12-30 Utbyte konvertibler 3 684 458 68 258 840 18 422,29 341 288,195
2014-12-05 Nyemission 60 663 64 573 382 303,32 322 865,90
2014-10-01 Nyemission 5 000 000 64 512 719 25 000,00 322 562,59

1)  Under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas. Det angivna registreringsdatumet är endast en uppskattning och det verkliga registreringsdatumet kan komma att avvika.

1) Baserat på utestående antal aktier per dagen för Prospektet.
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Ägarstruktur
I nedanstående tabell beskrivs Tobiis tio största aktieägare per den 31 oktober 2016 samt därefter kända förändringar: 

Aktieägare* Antal aktier Andel, procent
Invifed AB 8 262 295 9,42
Swedbank Robur Fonder 6 831 610 7,75
SSB Client Omnibus AC OM07 (15 PCT) 5 593 444 6,35
Handelsbanken Fonder 4 434 861 5,06
Eskilsson, Henrik** 4 201 433 4,77
Sjätte AP-fonden 4 000 630 4,54
Amadeus General Partner Limited 2 823 301 3,20
Elvesjö, John 2 731 501 3,10
Skogö, Mårten 2 533 395 2,87
State Street Bank & Trust Com. Boston 2 132 114 2,42

Totalt 10 största aktieägare 43 601 584 49,55
Övriga aktieägare 44 538 449 50,45

Totalt 88 140 033 100,00

* Den 8 november underrättade Capital Group Tobii om ett innehav på 3 613 018 aktier motsvarande 4,12 procent.
**  Exklusive 2 835 aktier som Henrik Eskilsson AB innehar, ett bolag helägt av Henrik Eskilsson, och exklusive 1 532 800 aktier som Eskilsson Consulting AB innehar, ett bolag där 

Henrik Eskilsson är minoritetsägare med 22,5 procent av aktierna.

Bemyndigande
Vid årsstämman 2016 beslutades om bemyndigande för 
styrelsen att besluta om emission av aktier, innebärande 
att styrelsen bemyndigas att fram till årsstämman 2017, 
vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, mot betalning genom kvittning eller med 
apportegendom besluta om emission av nya aktier, dock 
att sådana emissioner inte får medföra att Bolagets regist-
rerade aktiekapital eller antal aktier i Bolaget ökas med 
mer än totalt 10 procent. Bemyndigandet syftar till att 
möjliggöra företags- eller produktförvärv. 
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Styrelse, ledande befattningshavare och  revisor

Styrelse
Tobiis styrelse består av sju ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter. Samtliga är valda för 
perioden intill slutet av årsstämman 2017. I nedanstående tabell ges information om styrelseledamöterna, när de först 
invaldes och om de anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och/eller de större aktieägarna.

Oberoende i förhållande till
Namn Befattning Ledamot sedan Bolaget Större aktieägare
Kent Sander Styrelseordförande 2014 Ja Ja
John Elvesjö Styrelseledamot 2006 Nej Nej
Nils Bernhard Styrelseledamot 2004 Ja Ja
Åsa Hedin Styrelseledamot 2015 Ja Ja
Martin Gren Styrelseledamot 2007 Ja Ja
Heli Arantola Styrelseledamot 2016 Ja Ja
Jan Wäreby Styrelseledamot 2016 Ja Ja

Kent Sander (född 1953)

Utbildning/Bakgrund: Civilekonom, 
Stockholms universitet. Kent 
Sander  har mer än 30 års erfaren-
het från ledande befattningar i inter-
nationella telekom- och högtekno-
logiska IT-företag. Kent Sander har 
varit VD för TruePosition, haft befatt-

ningen som Executive VP sales på Ericsson i USA och var 
under åren 2009–2013 styrelseordförande för 
Transmode  när detta världsledande företag inom optiska 
nätlösningar börsnoterades och listades på Nasdaq 
Stockholm. 

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande för 
Mr Green & Co AB (publ), One-Phone Holding AB och 
Triboron International AB. Styrelseledamot i Edgeware 
AB, Expander Business Consulting AB, KR Sander 
Associates  AB, BT OnePhone Ltd, och Sander Capital 
Consulting AB. Styrelsesuppleant i OnePhone UK SP AB.

Tidigare uppdrag (de fem senaste åren): Styrelseord-
förande för Transmode Systems AB, Transmode AB och 
Information Technologies Inc., Corem Norr Holding AB, 
S4 International Services AB, Brainhart Partners AB och 
OnePhone Holding AB. Styrelseledamot i KPN One-
Phone Holding BV. Prokurist i BrainHeart General Part-
ner Kommanditbolag, BrainHeart Capital Kommandit-
bolag och BrainHeart Capital ANX Kommanditbolag.

Aktieinnehav i Bolaget: Kent Sander innehar 
25 000 aktier och 80 000 teckningsoptioner.

John Elvesjö (född 1977)

Utbildning/Bakgrund: Studier i tek-
nisk fysik vid Kungliga Tekniska 
Högskolan, Sverige. John Elvesjö  
är vice VD och medgrundare av 
Tobii AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelse-
ledamot i Resolution Games Holding AB, The Incredible 
Machine of Sweden AB och HolidayPhone AB, 
Moor&Moor AB, Vinnova och Sticky Ad, Inc. 

Tidigare uppdrag (de fem senaste åren): Styrelseledamot 
i Resolution Games AB och Sticky AB. Styrelsesuppleant 
i Sticky AB.

Aktieinnehav i Bolaget: John Elvesjö innehar 
2 731 501 aktier, direkt och indirekt via bolag, 40 000 
personaloptioner och 140 000 teckningsoptioner.

Heli Arantola (född 1969)

Utbildning/Bakgrund: Ekonomie 
doktor, Hanken (Svenska Handels-
högskolan i Helsingfors). Senior 
Vice President för strategi och 
 förnyelse samt Verkställande 
 direktör för Kvarnverksamheten 
inom Fazerkoncernen.

Andra pågående uppdrag: Styrelse ledamot i S-Bank och 
Fazer Kvarn AB, ledamot i innovationskommittéen för 
Confederation of Finnish Industries och ledamot i styr-
gruppen för Bio-economy vid VTT Technical Research 
Center of Finland.

Tidigare uppdrag (de fem senaste åren): Styrelseledamot 
i Motiva Oy, Gateau AB och HRM Partners Oy.

Aktieinnehav i Bolaget: Heli Arantola innehar inga aktier 
eller teckningsoptioner i Bolaget.
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Nils Bernhard (född 1947)

Utbildning/Bakgrund: Civilingenjör, 
Kungliga Tekniska Högskolan, 
Stockholm. Civilekonom, Handels-
högskolan, Stockholm. Nils Bern-
hard har 27 års erfarenhet som 
entreprenör och privat investerare. 
Han har varit aktivt involverad i över 

20 företag som aktieägare och styrelseledamot. Nils 
Bernhard är grundare av flera bolag, inklusive Precise 
Biometrics AB och Dannemora Mineral AB. Sju av de 
bolag Nils Bernhard varit aktiv i har börsnoterats och fyra 
har sålts. Branscher där Nils Bernhard varit aktiv inklude-
rar elektronik och IT, kemi, internet baserade tjänster, 
mineraler och gruvor, läkemedel och medicinsk utrustning 
samt flygindustrin.

Andra pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i 
Mångubben  Aktiebolag. Styrelseordförande i Pajeb 
Kvarts Aktiebolag. Styrelseledamot i Ortivus Aktiebolag.

Tidigare uppdrag (de fem senaste åren): Styrelseord-
förande för Headweb AB och Headweb Personal AB.  
VD och styrelseledamot i Mångubben Musik AB. 
Styrelse ledamot i Headweb Personal AB, WSSM 
Holding  AB och Bioimics AB.

Aktieinnehav i Bolaget: Nils Bernhard innehar 2 000 000 
aktier direkt eller indirekt via bolag och innehar 28 000 
teckningsoptioner.

Åsa Hedin (född 1962)

Utbildning/Bakgrund: Civilingenjör i 
biofysik, University of Minnesota. 
Kandidatexamen i fysik, Gustavus 
Adolphus College, Diploma Pro 
Board work, M Berglund Board 
value. Vice VD och medlem av den 

verkställande ledningen i Elekta AB, VD Elekta Instrument 
AB. Industrirådgivare åt Institutionen för mikroteknologi 
och nanovetenskap på Chalmers AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Nolato AB, 
Fingerprint Cards AB, Cellavision AB, Sensavis AB, 
HerMed  Holding AB, HerMed Group Holding AB, 
Immunovia  AB, E. Öhman J:or Fonder AB samt VD och 
styrelse ledamot i ASH&Partners AB.

Tidigare uppdrag (de fem senaste åren): Styrelseord-
förande i Elekta NeuroMag Oy. Styrelseledamot i 
Svenska rymdaktiebolaget, MedCap AB (publ), Elekta 
Instrument AB. VD och styrelseordförande i 
ASH&Partners AB. VD för Elekta Instrument AB. 
Styrelse suppleant i Kihlborg Film Aktiebolag.

Aktieinnehav i Bolaget: Åsa Hedin innehar 7 000 aktier 
och 28 000 teckningsoptioner.

Martin Gren (född 1962)

Utbildning/Bakgrund: Studier i 
elektronik vid Lunds tekniska hög-
skola. Innehar sedan maj 2015 en 
hedersdoktorstitel i entreprenör-
skap ifrån Lunds Universitet. Martin 
Gren är grundare av Axis Communi-
cations.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande för Axis 
Communications Aktiebolag, Gren & Karlsson Firmware 
Aktiebolag, Axis Technologies Aktiebolag, Axis 
Peripherals  Aktiebolag, Axis Network Aktiebolag och 
Aktiebolag Grenspecialisten. VD och styrelseledamot i 
Askero Sagoboks Förlag AB och Grenspecialisten 
Förvaltning  AB. Styrelseledamot i H. Lundén Holding 
Aktiebolag, Axis Aktiebolag och Eikos Aktiebolag. Del-
ägare i Handelsbolaget Dekad och styrelsesuppleant i 
MW Asset Management AB, Askero Invest AB.

Tidigare uppdrag (de fem senaste åren): Styrelseledamot 
i Askero Invest AB. Aktieinnehav i Bolaget: Martin Gren 
innehar 189 000 aktier, direkt och indirekt via bolag, samt 
28 000 teckningsoptioner.

Jan Wäreby (född 1956)

Utbildning/Bakgrund: 
Civilingenjörs examen från Chalmers 
Tekniska Högskola. Jan Wäreby har 
tidigare arbetat som Senior Vice 
President och chef för koncern-
funktionen Sales på Ericsson, dess-
förinnan Senior Vice President och 

chef för affärsenheten Multimedia, samt vice verkstäl-
lande direktör och chef för Sales and Marketing för Sony 
Ericsson Mobile Communications.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Finger-
print Cards AB och Obelixus AB. Styrelseledamot i Agapi 
Boating AB.

Tidigare uppdrag (de fem senaste åren): Styrelse ord-
förande i L M Ericsson International AB, Ericsson 
 Enterprise Aktiebolag, Ericsson Money Services AB och 
Ericsson Internet Payment Exchange AB. Styrelseleda-
mot i Sony Ericsson Mobile Communications AB samt i 
Fingerprint Cards AB.

Aktieinnehav i Bolaget: Jan Wäreby äger inga aktier eller 
teckningsoptioner i Bolaget.
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Ledande befattningshavare

Henrik Eskilsson (född 1974)
VD sedan 2001.

Utbildning/Bakgrund: Civilingenjör 
i industriell ekonomi – internationell 
inriktning, Linköpings universitet. 
Medgrundare av Tobii AB. Grun-
dare av Trampolinspecialisten i 
Stockholm AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande för 
 Eskilsson Consulting AB. VD och styrelseledamot för 
Henrik Eskilsson AB.

Tidigare uppdrag (de fem senaste åren): Styrelseord-
förande och styrelsesuppleant i Sticky AB. Styrelseleda-
mot i Trampolinspecialisten i Stockholm AB och Sticky 
AB.

Aktieinnehav i Bolaget: Henrik Eskilsson innehar, direkt 
och indirekt via bolag, 4 204 268 aktier, samt 60 000 per-
sonaloptioner och 240 000 teckningsoptioner. Därutöver 
äger Henrik Eskilsson 22,5 procent av bolaget Eskilsson 
Consulting AB som sin tur äger 1 532 800 aktier i Tobii.

Esben Olesen (född 1965)
Finanschef sedan 2011.

Esben Olesen har sagt upp sig och 
lämnar sitt uppdrag i mars 2017.

Utbildning/Bakgrund: Civilekonom, 
Copenhagen Business School. 
Auktoriserad revisor, Danmark.

Andra pågående uppdrag: Esben Olesen har inga andra 
pågående uppdrag.

Aktieinnehav i Bolaget: Esben Olesen innehar 38 200 
aktier, samt 95 000 personaloptioner och 144 500 teck-
ningsoptioner.

Mårten Skogö (född 1977)
Forskningschef sedan 2012, 
anställd av Tobii sedan 2001.

Utbildning/Bakgrund: Studier i 
Teknisk  fysik, Kungliga Tekniska 
Högskolan, Sverige. Medgrundare 
av Tobii AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Fortlax AB.

Tidigare uppdrag (de fem senaste åren): Mårten Skogö 
har inga tidigare uppdrag.

Aktieinnehav i Bolaget: Mårten Skogö innehar 2 533 395 
aktier, 20 000 personaloptioner och 72 500 tecknings-
optioner.

Tom Englund (född 1976)
Chef för affärsområdet Tobii Pro 
sedan 2009.

Utbildning/Bakgrund: Civilingenjör 
i industriell ekonomi, Linköpings 
universitet . Studier vid Ecole Poly-
technique Fédérale de Lausanne 
och HEC i Lausanne.

Andra pågående uppdrag: Tom Englund har inga andra 
pågående uppdrag.

Tidigare uppdrag (de fem senaste åren): Styrelseledamot 
i Sticky AB.

Aktieinnehav i Bolaget: Tom Englund innehar 34 200 
aktier, samt 35 000 personaloptioner och 157 000 teck-
ningsoptioner.

Oscar Werner (född 1974)
Chef för affärsområdet Tobii Tech 
sedan 2014. Dessförinnan chef för 
affärsområdet Tobii Assistive Tech-
nology (sedermera Tobii Dynavox) 
mellan 2010 och 2014.

Utbildning/Bakgrund: Civilekonom, 
Handelshögskolan, Stockholm. Stu-

dier i industriell ekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan.

Andra pågående uppdrag: Oscar Werner har inga andra 
pågående uppdrag.

Tidigare uppdrag (de fem senaste åren): Styrelse ord-
förande för MediaAnalys Trisodium AB.

Aktieinnehav i Bolaget: Oscar Werner innehar 20 000 
aktier, samt 210 000 personaloptioner och 290 000 teck-
ningsoptioner.

Fredrik Ruben (född 1977)
Chef för affärsområdet Tobii 
Dynavox  sedan 2014.

Utbildning/Bakgrund: Civilingenjör 
i industriell ekonomi, Linköpings 
universitet .

Tidigare uppdrag (de fem senaste 
åren): Extern VD för 3L System Aktiebolag, Vitec Mäklar-
system AB, och Capitex AB. VD och styrelseledamot i 3L 
Media AB, Vitec Förvaltningssystem AB, 3L Consulting 
AB och Vitec Capifast AB. Medlem av rådgivningspanelen 
för Vitec Software Group AB (publ), Vitec Mäklar system, 
Capitex AB, Vitec IT-Makeriet AS och Vitec Midas AS.

Aktieinnehav i Bolaget: Fredrik Ruben innehar 10 500 
aktier, 50 000 personaloptioner och 221 000 tecknings-
optioner.
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Revisor
PricewaterhouseCoopers AB har varit Bolagets revisor 
sedan årsstämman 2005 och omvaldes vid årsstämman 
2016 till slutet av årsstämman 2017. Magnus Brändström 
(född 1962) är huvudansvarig revisor. Magnus Bränd-
ström är auktoriserad revisor och medlem i FAR (den 
svenska branschorganisationen för redovisningskonsul-
ter, revisorer och rådgivare). PricewaterhouseCoopers 
AB:s kontorsadress är Torsgatan 21, 113 97 Stockholm, 
Sverige. PricewaterhouseCoopers AB har varit revisor 
under hela den period som täcks av den historiska finan-
siella informationen i Prospektet.

Övrig information om styrelsen 
och ledande befattningshavare
Inga släktskapsband existerar mellan någon av styrelse-
ledamöterna eller ledande befattningshavare.

Det råder inga intressekonflikter eller potentiella 
intresse konflikter mellan förpliktelserna för styrelseleda-
möterna och verkställande ledningen för Bolaget och 
deras privata intressen och/eller andra åtaganden.

Nils Bernhard var styrelseledamot i Mångubben Musik 
AB vid tidpunkten för dess likvidation. Utöver ovanstå-
ende har ingen av styrelseledamöterna eller de ledande 
befattningshavarna i Tobii har under de fem senaste åren 
(i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) representerat ett 
företag som försatts i konkurs eller tvångslikvidation, 
(iii) varit föremål för anklagelser eller sanktioner från 
myndig heter eller offentligrättsligt reglerade yrkessam-
manslutningar eller (iv) ålagts näringsförbud.

Samtliga styrelseledamöter och de ledande befatt-
ningshavarna kan nås via Bolagets huvudkontor på 
Karlsro vägen 2 D, 182 53 Danderyd, Sverige.

John Elvesjö
Vice VD. Anställd sedan 2004. Se 
ovan under ”Styrelse ”.
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Bolagsstyrning

Bolagsstyrning
Tobii är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på den reg-
lerade marknaden Nasdaq Stockholm som främst styrs av 
svensk lag, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, 
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). 

Bolaget är inte skyldigt att följa samtliga regler i Koden 
då Koden i sig ger utrymme för att avvika från reglerna, 
under förutsättning att alla sådana avvikelser och de valda 
alternativa lösningarna beskrivs samt att anledningarna till 
avvikelserna förklaras i bolagsstyrningsrapporten (den så 
kallade ”följ eller förklara”-principen). Tobii rapporterade 
inga avvikelser från Koden i sin bolagsstyrningsrapport 
för 2015. Per dagen för Prospektet har inte heller några 
avvikelser från Koden tillkommit.

Bolagsstämma
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman 
Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstäm-
man utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor som 
fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition 
av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för 
styrelse ledamöter och VD, val av styrelseledamöter och 
revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämman måste äga rum inom sex månader från 
räkenskapsårets utgång och kallelse till årsstämma ska 
ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor innan års-
stämma. Utöver årsstämman kan Bolaget komma att kalla 
till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kal-
lelse till bolagsstämma genom publicering av kallelsen i 
Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls 
tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett 
ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma måste vara 
införd i aktieboken som förs av Euroclear Sverige på den 
dag som infaller fem vardagar före stämman och även 
anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den dag som 
anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får närvara vid 
bolagsstämman personligen eller genom fullmakt bemyn-
digat ombud och får åtföljas av högst två biträden. Det är i 
regel möjligt för en aktieägare att anmäla sig till bolags-
stämman på flera olika sätt som anges i kallelsen till stäm-
man. Aktieägare är berättigade att rösta för samtliga 
aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Initiativ från aktieägare

Aktieägare som önskar framföra ett ärende för behandling 
av bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran 
härom till styrelsen. En sådan begäran måste normalt vara 
styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

Valberedning
Enligt Koden ska Bolaget ha en valberedning som har till 
syfte att lämna förslag beträffande ordföranden på 
bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter (inklu-
sive ordföranden), arvoden och övrig ersättning till varje 
styrelseledamot samt ersättning för utskottsarbete, val av 
och ersättning till externa revisorer samt förslag till val-
beredning för den nästföljande årsstämman.

Vid årsstämma som hölls den 11 maj 2016 beslutades 
att valberedningen inför varje årsstämma ska bestå av 
representanter från de tre största aktieägarna noterade i 
den av Euroclear Sverige förda aktieboken per den 
30 september varje år, tillsammans med styrelsens ord-
förande. Totalt ska valberedningen således bestå av fyra 
ledamöter. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå 
från denna rätt att utse en representant övergår rätten till 
den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det 
största aktieinnehavet. Så länge de tre grundarna Henrik 
Eskilsson, John Elvesjö och Mårten Skogö, direkt eller 
indirekt, gemensamt äger aktier i Bolaget som gör dem till 
en av de tre största aktieägarna, äger de rätt att tillsam-
mans nominera en av de tre aktieägarrepresentanterna i 
valberedningen. Valberedningen inför årsstämman 2017 
ska bestå av representanter från de tre största aktie-
ägarna (fastställt enligt de ovan nämnda principerna) 
noterade i den av Euroclear Sverige förda aktieboken per 
den 30 september 2016, tillsammans med styrelsens ord-
förande. Per dagen för Prospektet består valberedningen 
av Kent Sander, Jan Andersson som representerar 
 Swedbank Robur (ordförande), Mats Lindahl som repre-
senterar Sjätte AP-fonden, och Ingemar Skogö som 
representerar de tre grundarna. Ingemar Skogö är pappa 
till Mårten Skogö som är medlem av Koncernledningen. 
Även om Ingemar Skogös oberoende till Bolagets ledning 
och Bolaget skulle kunna ifrågasättas med hänsyn till 
släktförhållandet till Mårten Skogö har valberedningen 
gjort bedömningen att den i övrigt uppfyller de krav på 
oberoende som Koden ställer.

Den ledamot som representerar den största aktieäga-
ren ska kalla till valberedningens första möte och utses till 
ordförande för valberedningen om inte valberedningen 
enhälligt utser någon annan, dock att styrelsens ord-
förande inte får vara ordförande i valberedningen. Om en 
eller flera av aktieägarna som har utsett representanter till 
valberedningen tidigare än tre månader före den årsstäm-
man inte längre ingår bland de tre största aktieägarna, ska 
representanter som utsetts av dessa aktieägare avgå, och 
de aktieägare som därefter tillhör de tre största aktie-
ägarna utse sina representanter. Om en representant 
avgår ur valberedningen innan valberedningens arbete är 
avslutat och valberedningen anser det nödvändigt att 
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ersätta honom eller henne, ska en sådan ersättnings-
representant representera samma aktieägare eller, om 
aktieägaren inte längre är en av de största aktieägarna, 
den största aktieägaren i turordningen. Ändringar i sam-
mansättningen av valberedningen måste meddelas 
omgående .

Sammansättningen av valberedningen för årsstämman 
ska normalt kungöras senast sex månader före stämman. 
Ersättning ska inte utgå till representanterna i valbered-
ningen. Bolaget ska ersätta eventuella kostnader som val-
beredningen ådrar sig i sitt arbete. Mandatperioden för 
valberedningen upphör när sammansättningen av den 
 följande valberedningen har offentliggjorts.

Styrelse
Styrelsen är det näst högsta beslutsfattande organet efter 
bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrel-
sen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bola-
gets angelägenheter, vilket innebär att styrelsen bland 
annat har ansvaret för att fastställa mål och strategier, 
säkerställa rutiner och system för utvärdering av uppsatta 
mål, kontinuerligt utvärdera den finansiella ställningen och 
resultatet samt att utvärdera den operativa ledningen. 
Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovis-
ningar och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom 
utser styrelsen VD.

Styrelseledamöter utses vanligen av årsstämman för 
den period som avslutas vid nästkommande årsstämma. 
Enligt Bolagets bolagsordning ska de styrelseledamöter 
som väljs av bolagsstämman vara lägst tre och högst nio 
till antalet utan suppleanter.

Enligt Koden ska styrelseordföranden väljas av bolags-
stämman och ha ett särskilt ansvar för att leda styrelsens 
arbete och för att säkerställa att styrelsens arbete organi-
seras på ett effektivt sätt.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras 
årligen och antas på det konstituerande styrelsemötet 
varje år. Arbetsordningen styr bland annat styrelsens 
praxis, funktioner och arbetsfördelningen mellan styrelse-
ledamöterna och VD. Vid det konstituerande styrelse-
mötet antar Styrelsen även instruktioner för VD, inklusive 
instruktioner för finansiell rapportering.

Styrelsen träffas enligt ett årligt förutbestämt schema. 
Utöver dessa möten kan det komma att kallas till ytterli-
gare styrelsemöten för att hantera frågor som inte kan 
skjutas upp till nästa ordinarie styrelsemöte. Mellan 
styrelse mötena diskuterar styrelseordföranden och VD 
fort löpande ledningen av Bolaget.

För närvarande består Bolagets styrelse av sju ordina-
rie ledamöter som presenteras i avsnittet ”Styrelse, 
ledande befattningshavare och revisor”.

Revisionsutskott
Tobii har ett revisionsutskott som består av tre medlem-
mar: Kent Sander, Åsa Hedin och Nils Bernhard. Revi-
sionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar 
och uppgifter, övervaka Bolagets finansiella rapportering, 
övervaka effektiviteten hos Bolagets interna kontroller, 
internrevision och riskhantering, hålla sig informerad om 
revisionen av årsredovisningen och koncern-
redovisningen, granska och övervaka revisorernas opar-
tiskhet och oberoende och särskilt uppmärksamma 
huruvida revisorerna bistår Bolaget med andra tjänster än 
revisionstjänster samt bistå vid utarbetandet av förslag till 
bolagsstämmans beslut om val av revisorer.

Ersättningsutskott
Tobii har ett ersättningsutskott som består av tre medlem-
mar: Kent Sander, Martin Gren och Jan Wäreby. Ersätt-
ningsutskottet ska förbereda ärenden avseende ersätt-
ningsprinciper, ersättning och andra anställningsvillkor för 
VD och övriga ledande befattningshavarna.

VD och övriga ledande befattningshavare
VD är underordnad styrelsen och ansvarar för den dagliga 
förvaltningen och driften av Bolaget. Arbetsfördelningen 
mellan styrelsen och VD framgår av arbetsordningen för 
styrelsen samt VD-instruktionerna. VD har också ansvaret 
för att förbereda rapporter och sammanställa information 
till styrelsemötena samt för att presentera sådant under-
lag på styrelsemötena.

Enligt instruktionerna för finansiell rapportering ansva-
rar VD för den finansiella rapporteringen i Bolaget och 
måste således säkerställa att styrelsen får fullgod informa-
tion så att styrelsen ska kunna utvärdera Bolagets finan-
siella ställning.

VD måste kontinuerligt hålla styrelsen informerad om 
utvecklingen i Bolagets verksamhet, försäljningsutveck-
ling, Bolagets resultat och finansiella ställning, likviditet 
och kreditstatus, viktiga affärshändelser och alla andra 
händelser, omständigheter eller villkor som kan antas ha 
betydelse för Bolagets aktieägare.

VD och de ledande befattningshavarna presenteras i 
avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och 
revisor ”.
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Ersättning till styrelseledamöter, VD och övriga 
ledande befattningshavare
Ersättning till styrelseledamöter

Arvoden och övrig ersättning till styrelseledamöter, inklu-
sive ordföranden, fastställs på årsstämman. På års-
stämma den 11 maj 2016 beslutades att styrelsearvode 
ska uppgående till 395 000 SEK för styrelseordförande 
och för övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i 
Bolaget, till 185 000 SEK vardera. Arvode för kommitté-
arbete i revisionsutskottet utgår med sammanlagt högst 
141 500 SEK som ska fördelas med 47 000 SEK till 
utskottets utförande och 31 500 SEK vardera till övriga 
tre ledamöter. Arvode för kommittéarbete i ersättnings-
utskottet utgår med sammanlagt högst 79 000 SEK som 
ska fördelas med 37 000 SEK till utskottets ordförande 
och 21 000 SEK vardera till övriga två ledamöter i utskot-
tet. Ersättningarna ovan avser ersättning för perioden 
fram till nästa årsstämma. Om skattemässiga förutsätt-
ningar finns för fakturering samt under förutsättning att 
det är kostnadsneutralt för Bolaget får ledamöter faktu-
rera styrelsearvodet.  Styrelseledamöter är därutöver ej 
berättigade till någon ersättning i anslutning till att deras 
uppdrag avslutas.

Riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande 
befattningshavare

Bolaget tillämpar marknadsmässiga löner och ersätt-
ningar (på geografisk marknad där individen är bosatt 
eller verkar) baserade på en fast och en rörlig del, vilka är 
avstämda med extern lönedatabas. Ersättning till VD och 
andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rör-
lig ersättning, pension och långsiktiga aktiekursbaserade 
incitamentsprogram, som kan innefatta viss lönekompen-
sation. Med ledande befattningshavare avses de perso-
ner som tillsammans med VD utgör Koncernledningen. 
Den rörliga ersättningen är baserad på förutbestämda 
mål, och kan exempelvis vara en kombination av intäkter, 
resultat, kassaflöde och aktivitetsmål. Målen fastställs årli-
gen av styrelsens ersättningsutskott med avsikten att de 
ska ligga i linje med Bolagets affärsstrategi och resultat-
mål. 

För VD är den årliga rörliga ersättningen maximerad till 
100 procent av grundlönen och för övriga ledande befatt-
ningshavare till mellan 0 procent och 60 procent av 
grundlönen. Reservering i redovisningen görs för all rörlig 
ersättning inklusive sociala avgifter. Pensionsförpliktelser 
Bolagets pensionsåtagande gentemot ledande befatt-
ningshavare uppgår till mellan 10 procent och 30 procent 
av årslönen. Samtliga pensionsplaner är avgiftsbestämda. 

Ersättning under räkenskapsåret 2015

I tabellen nedan presenteras en översikt över ersättningen för räkenskapsåret 2015 till styrelseledamöter som per 
dagen för Prospektet är ledamöter i Bolaget, VD och övriga ledande befattningshavare.

2015

Miljoner SEK
Styrelsearvode/ 

Grundlön

Premiebestämda 
pensions- 
kostnader

Rörlig 
ersättning

Personal/  
tecknings- 

optioner Summa

Kent Sander 0,6 – – – 0,6
Martin Gren 0,3 – – – 0,3
Åsa Hedin 0,3 – – – 0,3
John Elevsjö – – – – –
Nils Bernhard 0,3 – – – 0,3

Summa styrelsen 1,5 – – – 1,5

Henrik Eskilsson, VD 2,5 0,3 0,4 0,2 3,4
John Elvesjö, Vice VD 2,0 0,2 0,3 0,2 2,7
Övriga ledande befattningshavare 7,3 1,1 1,7 0,2 10,3

Summa ledande befattningshavare 11,8 1,5 2,3 0,7 16,4
Summa ersättning till styrelsen  
och ledande befattningshavare 13,3 1,5 2,3 0,7 17,9
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Nuvarande anställningsavtal för VD och övriga ledande 
befattningshavare

Beslut om nuvarande ersättningsnivåer och andra anställ-
ningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare 
har fattats av styrelsen.

Mellan Bolaget och VD gäller en ömsesidig uppsäg-
ningstid på fyra månader, och därutöver ett avgångs-
vederlag vid uppsägning från Bolagets sida som motsva-
rar fyra månaders grundlön. För övriga ledande 
befattningshavare gäller uppsägningstid på mellan tre 
och sex månader eller den längre uppsägningstid som föl-
jer enligt lag, och därutöver i vissa fall avgångsvederlag 
som motsvarar maximalt sex månaders grundlön. Styrel-
sen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om särskilda skäl 
föreligger. VD och övriga ledande befattningshavare är 
därutöver ej berättigade till någon ersättning i anslutning 
till att deras anställning avslutas.

Internkontroll
Enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyr-
ning är styrelsen ansvarig för den interna kontrollen. Enligt 
årsredovisningslagen ska bolagsstyrningsrapporten inne-
hålla upplysningar om de viktigaste inslagen i ett Bolags 
system för intern kontroll och riskhantering i samband 
med den finansiella rapporteringen. Tobii har hittills inte 
funnit någon anledning att inrätta en separat funktion för 
internkontroll eftersom Bolaget fortfarande är relativt litet. 
Internkontroll utförs därför av styrelsens revisionsutskott 
och styrelsen självt. På koncernnivå ansvarar VD för varje 
juridisk person och tillsammans med Koncernens finans-
avdelning och finansdirektören för att nödvändig kontroll 
genomförs med fullgod övervakning. 

Internkontrollen omfattar kontroll av Bolagets och Koncer-
nens organisation, förfarande och stödåtgärder. Målsätt-
ningen är att säkerställa att en tillförlitlig och korrekt finan-
siell rapportering sker, att Bolagets och Koncernens 
finansiella rapporter upprättas enligt lag och tillämplig 
redovisningssed, att Bolagets tillgångar skyddas, samt att 
andra lagar och krav efterlevs. Systemet för internkontroll 
är även avsett att övervaka Bolagets och Koncernens 
policyer , principer och instruktioner, såsom den interna 
uppförandekoden, efterlevs.

Internkontrollen omfattar även analys av risker och upp-
följning av införlivade informations- och affärssystem.

Revision
Revisorn ska granska Bolagets årsredovisningar och 
redovisning samt styrelsens och VD:s förvaltning. Efter 
varje räkenskapsår ska revisorn lägga fram en revisions-
berättelse och en koncernrevisionsberättelse för års-
stämman.

Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha utsett en 
registrerad revisionsfirma. Bolagets revisor är Pricewater-
houseCoopers AB, med Magnus Brändström som huvud-
ansvarig revisor. Bolagets revisor presenteras närmare i 
avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och 
 revisor – Revisor”.

År 2015 uppgick den totala ersättningen till Bolagets 
revisor till totalt 10,7 miljoner SEK varav 7,8 miljoner SEK 
var ersättning för revisionsverksamhet utöver revisions-
uppdraget.
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Bolagsordning

1 § Firma/Name
Bolagets firma är Tobii AB (publ).
The company’s name is Tobii AB (publ).

2 § Säte/Registered office
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms län, Danderyds 
kommun.
The company’s registered office shall be in the Stock-
holm county, Danderyd municipality.

3 §  Verksamhet/Object of the company’s  business
Bolaget skall bedriva forskning, utveckling och försäljning 
av datorprogram och datorrelaterad hårdvara samt där-
med förenlig verksamhet.
The object of the company’s business is to conduct 
research, development and sales of computer software 
and computer related hardware and any other activities 
compatible therewith.

4 § Aktiekapital/Share capital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och 
högst 2 000 000 kronor.
The company’s share capital shall be not less than SEK 
500,000 and not more than SEK 2,000,000.

5 § Antal aktier/Number of shares
Bolaget skall ha lägst 50 000 000 och högst 
200 000 000 aktier.
The company shall have at least 50,000,000 and not 
more than 200,000,000 shares.

6 § Styrelse/Board of directors
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio styrelse-
ledamöter utan styrelsesuppleanter.
The board of directors shall consist of at least three and 
not more than nine members without deputy members.

7 § Revisor/Auditor
Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer 
samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i 
förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktori-
serad revisor eller registrerat revisionsbolag.
The company shall have not less than one (1) and not 
more than two (2) auditors and not more than two (2) 
deputy auditors. As auditor and, when applicable, deputy 
auditor, an authorised public accountant or a registered 
public accounting firm shall be elected.

8 §  Kallelse till bolagsstämma/Notice of  share holders’ 
meeting

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i 
Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls 
tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse 
sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbla-
det upplysa om att kallelse har skett.
Notice of shareholders’ meetings shall be published in 
the Swedish Official Gazette and be kept available on 
the company’s website. At the time of the notice, an 
announcement with information that the notice has been 
issued shall be published in Svenska Dagbladet.

9 §  Ort för bolagsstämma/Place for  shareholders’ 
meetings

Stämman ska hållas i Danderyd eller i Stockholm.
The shareholders’ meeting shall be held in Danderyd or 
in Stockholm.

N.B. Den engelska översättningen är en inofficiell översättning och i den mån det skulle förekomma avvikelser så ska 
den svenska språkversionen vara gällande. 

Note: The English translation is an inofficial translation and in the event of any discrepancies the Swedish language 
version shall prevail.

BOLAGSORDNING
ARTICLES OF ASSOCIATION

för/for

Tobii AB (publ)

(org nr/Reg. No. 556613-9654)

Antagen på extra bolagsstämma den 9 mars 2015.1)

Adopted at an extraordinary shareholders’ meeting on 9 March 2015.1)

1) Bolagsstämmans beslut om att anta denna bolagsordning är villkorat av att anmälningsperioden för allmänheten i Erbjudandet löper ut.
1)  The adoption of these Articles of Association, resolved upon at the shareholders’ meeting, are subject to that the subscription period for the gene-

ralpublic under the Offering is concluded.
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10 §  Deltagande i bolagsstämma/Participation in 
shareholders’ meetings

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara 
upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan fram-
ställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje 
stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhål-
landena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till 
bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stäm-
man. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän 
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsaf-
ton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stäm-
man. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid 
bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i 
anmälan.
A shareholder, who wants to participate in a sharehold-
ers’ meeting must be registered as shareholder in such a 
transcription or report of the entire share register as 
referred to in Chapter 7 Section 28 third paragraph of the 
Swedish Companies Act (2005:551), as regards the fact 
five weekdays prior to the meeting, and notify the com-
pany not later than on the day specified in the notice of 
the meeting. The aforementioned day must not be a 
 Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, 
Christmas Eve or New Year’s Eve and not fall earlier than 
the fifth weekday prior to the meeting. If a shareholder 
wishes to be joined by counsel (not more than two 
 counsels) at the shareholders’ meeting, the number of 
counsels must be stated in the notice of participation.

11 §  Ärenden på årsstämma/Business at annual 
shareholders ’ meetings

Vid årsstämman ska följande ärenden behandlas:
1) val av ordförande vid bolagsstämman;
2) upprättande och godkännande av röstlängd;
3) godkännande av dagordningen;
4)  val av en eller två justeringspersoner att justera 

protokollet ;
5)  prövning av om bolagsstämman blivit behörigen 

sammankallad;
6)  framläggande av årsredovisning och revisionsberät-

telse samt, i förekommande fall, koncernredovisning 
och koncernrevisionsberättelse;

7) beslut om:
 a.  fastställande av resultaträkning och balansräk-

ning samt, i förekommande fall, koncernresultat-
räkning och koncernbalansräkning;

 b.  dispositioner beträffande bolagets vinst eller för-
lust enligt den fastställda balansräkningen;

 c.  ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkstäl-
lande direktör;

8)  fastställande av antalet styrelseledamöter och styrel-
sesuppleanter och, antalet revisorer och, i förekom-
mande fall, revisorssuppleanter;

9)  fastställande av arvoden åt styrelsen och reviso-
rerna;

10) val av styrelseledamöter;
11)  val av revisorer och, i förekommande fall, revisors-

suppleanter;
12)  annat ärende, som ankommer på bolagsstämman 

enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

The following business shall be addressed at annual 
shareholders’ meetings:
1) Election of a chairman of the meeting;
2) Preparation and approval of the voting list;
3) Approval of the agenda;
4)  Election of one or two persons who shall approve 

the minutes of the meeting;
5)  Determination of whether the meeting was duly 

convened ;
6)  Submission of the annual report and the auditors’ 

report and, where applicable, the consolidated 
financial statements and the auditors’ report for the 
group;

7)  Resolutions regarding:
 a.  Adoption of the income statement and the bal-

ance sheet and, when applicable, the consoli-
dated income statement and the consolidated 
balance sheet;

 b.  Allocation of the company’s profits or losses in 
accordance with the adopted balance sheet;

 c.  Discharge of the members of the board of direc-
tors and the managing director from liability;

8)  Determination of the number of members and dep-
uty members of the board of directors to be elected 
by the shareholders’ meeting and the number of 
auditors and, where applicable, deputy auditors;

9)  Determination of fees for members of the board of 
directors and auditors;

10) Election of the members of the board of directors;
11)  Election of auditors and, where applicable, deputy 

auditors;
12)  Other matters, which should be resolved by the 

shareholders’ meeting according to the Swedish 
Companies Act or the company’s articles of associ-
ation .

12 §  Bolagsstämmans öppnande/Opening of the 
shareholders’ meeting

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett 
öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna till dess 
ordförande valts.
The shareholders’ meeting shall be opened, and its 
 discussions led, by the chairman of the board or the 
 person appointed to do so by the board of directors until 
a chairman is elected.

13 § Räkenskapsår/Financial year
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår (1 januari 
– 31 december).
The company’s financial year shall be the calendar year 
(1 January–31 December).

14 § Avstämningsförbehåll/Euroclear company
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämnings-
register enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av 
 finansiella instrument.
The Company’s shares shall be registered in a central 
securities depository register in accordance with the 
Swedish Financial Instruments Accounts Act 
(1998:1479).
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Legala frågor och kompletterande  information

Legal koncernstruktur
Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med aktiebolags-
lagen. Bolagets registrerade firma (och tillika handels-
beteckning) är Tobii AB (publ) och dess organisations-
nummer är 556613-9654. Tobii AB bildades den 3 juli 
2001 och registrerades hos Bolagsverket den 9 augusti 
2001. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag bildat och 
registrerat i Sverige och bedriver sin verksamhet enligt 

svensk rätt. Bolagets associationsform regleras av den 
svenska aktiebolagslagen (SFS 2005:551) och Tobii har 
sitt säte i Stockholms län, Danderyds kommun. Bolaget är 
för närvarande moderbolag till 17 hel- eller delägda dotter-
företag i enlighet med nedan koncernstruktur. Bolagets 
aktier handlas på den reglerade marknaden Nasdaq 
Stockholm under kortnamnet TOBII.

Tobii  
Technology 

Inc.

20-3779947

Virginia, USA
100 %

Tobii  
Technology 
Norge AS

834962322

Norge
100 %

Tobii  
Technology 

GmbH

HRB 78844

Tyskland
100 %

Tobii  
Technology 
Options AB

556740-3364

Sverige
100 %

Tobii  
Assistive 

Technology 
Inc.

04-3284593 
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Förvärv av DynaVox Systems LLC
I maj 2014 förvärvade Bolaget, genom ett auktionsför-
farande i enlighet med Chapter 11 i United States 
Bankruptcy  Code, 100 procent av medlemsandelarna i 
DynaVox Systems LLC tillsammans med alla dess till-
gångar, inklusive dess dotterföretag, från DynaVox Inc. 
och dess anslutna gäldenärer, helt befriade från pant-
rätter, krav och inteckningar. Medlemsandelarna såldes 
utan ytterligare garanti eller överenskommelse av något 
slag annat än att säljaren hade klar och säljbar äganderätt 
till medlemsandelarna. Köpeskillingen uppgick till   
119,4 miljoner SEK. Förvärvet godkändes av United Sta-
tes Bankruptcy Court for the District of Delaware.

Väsentliga avtal
Leverantörsavtal

Tobii har avtal med sina leverantörer av komponenter, 
plattformar och produkter. Vissa av dessa avtal avser 
utveckling och produktion av produkter som står för en 
mycket stor del av Koncernens nettoomsättning. Av sär-
skilt stor betydelse är (i) avtalet med Bolagets utveck-
lings- och produktionspartner för Tobii EyeChip, (ii) avta-
len med Bolagets utvecklings-, produktionspartners och 
leverantörer av nyckelkomponenter för flera av Bolagets 
viktigaste befintliga eller kommande produkter inom Tobii 
Dynavox och Tobii Pro, och (iii) avtalet med Bolagets 
 produktionspartner för Tobii IS4-plattformen. 

Checkräkningskrediter från Swedbank AB (publ)

Tobii har sedan i maj 2014, genom avtal med Swedbank 
AB (publ), tillgång till två checkräkningskrediter med ram 
om 85 miljoner SEK respektive 10 miljoner USD. Initialt 
omfattade avtalet med Swedbank även två banklån om 
5 miljoner USD respektive 6 miljoner USD. Båda dessa 
banklån har återbetalats under 2015. 

I december 2014 anslöt sig Tobii Technology, Inc. till 
låneavtalet som borgensman och Tobii Assistive 
Technology , Inc. och DynaVox Systems LLC som lån-
tagare och borgensmän. Avtalet innehåller en så kallad 
change-of-control klausul innebärande att långivaren har 
rätt att säga upp avtalet för det fall en enskild aktieägare, 
eller flera aktieägare som agerar gemensamt, innehar mer 
än 50 procent av de utestående aktierna i Bolaget.

Beställningar från Acer 

Bolaget har under 2016 fått beställningar ifrån Acer av-
seende eyetracking-plattformar av modellen IS4 för inte-
gration i kommande speldatorer och bildskärmar. Leve-
ranserna planeras att ske under en 12-månadersperiod 
med början under det fjärde kvartalet 2016. Det finns inga 
bindande volymåtaganden.

Kundavtal med Dell (Alienware)

Bolaget har under 2016 ingått ett kundavtal avseende 
eyetracking-plattformar av modellen IS4 för integration i 
speldatorer från Alienware, som är Dells varumärke för 

specialiserade speldatorer. Leveranserna påbörjades 
under det tredje kvartalet 2016, och planeras att ske 
under en 18-månadersperiod. Det finns inga bindande 
volymåtaganden.

Kundavtal med stor smartphone-tillverkare

Bolaget har under 2016 tecknat ett utvecklings- och 
licensavtal med en stor smartphone-tillverkare för utveck-
ling och leverans av eyetracking-mjukvara som ska imple-
menteras i en specifik smartphone-modell. I leveransen 
ingår algoritmer som omfattar en delmängd av Tobiis eye-
tracking-funktioner. Avtalet avser inte försäljning av hård-
varukomponenter, vilket innebär att Tobiis intäkter är 
begränsade till initiala avgifter och royalty per såld enhet. 
Det finns inga bindande volymåtaganden.

Patent och övriga immateriella rättigheter
För information om Bolagets patent, se avsnittet ”Verk-
samhets- och marknadsöversikt – Patent”. Tobii innehar 
ett stort antal domännamn samt en bredd av toppdomä-
ner kopplat till dessa namn, bland andra tobii.com (med 
ca 40 olika toppdomäner), tobiidynavox.com,  
tobiipro.com, tobii-arcade.com, tobiiglasses.com, 
 tobiiinsight.com, eyetracker.com (samt ett antal varianter), 
boardmakerstudio.com och mayerjohnson.com.

Bolaget har inte kännedom om några avtal enligt vilka 
det skulle finnas eventuella begränsningar i någon av 
 Koncernens betydande immateriella rättigheter.

Tvister
Bolaget är inte part i något rättsligt förfarande eller skilje-
domsförfarande och har inte heller under de senaste 
12 månaderna varit part i något rättsligt förfarande eller 
skilje domsförfarande som skulle kunna ha, eller som har 
haft betydande effekter på Bolagets eller Koncernens 
finansiella ställning eller lönsamhet. 

Miljö
Bolaget bedriver ingen verksamhet som kräver tillstånd 
enligt miljöbalken (1998:808).

Försäkringar
Koncernen innehar ansvarsförsäkring samt försäkringar 
som täcker produktansvar i hela världen, ansvar för fel och 
försummelser, styrelsens och ledningens ansvar, egen-
domsskada, ansvar för avbrottsskador och -förluster, 
transport och sjötransport samt för tjänsteresor.

Per dagen för Prospektet saknar Bolaget en särskild 
försäkring avseende immateriella rättigheter men en pro-
cess för att teckna en sådan pågår. Utöver detta anser 
Bolaget att dess försäkringar är anpassade och tillräck-
liga för de risker som normalt förknippas med Bolagets 
verksamhet. Det finns emellertid ingen garanti för att 
 Koncernen inte kommer att drabbas av förluster som inte 
täcks av försäkringar eller täcks i tillräcklig utsträckning 
för att inte en oförutsedd kostnad ska uppstå.
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Transaktioner med närstående
Inom Koncernen förekommer vissa transaktioner med när-
stående. Hustrun till den ledande befattningshavaren 
 Mårten Skogö har under 2014 och 2013 utfört konsult-
tjänster för Tobii för vilket har fakturerats 38 tusen SEK res-
pektive 278 tusen SEK. Transaktioner med närstående 
görs på marknadsmässiga villkor. Under 2015 har inga 
transaktioner med närstående skett. Under  perioden 
1 januari – 30 september 2016 och därefter fram till dagen 
för Prospektet har Tobii Pro fakturerat Mr. Green & Co. AB, 
där Tobiis styrelseledamot Kent Sander också är styrelse-
ledamot, 169 tusen SEK för analys- och konsulttjänster. I 
övrigt har inga transaktioner med närstående skett under 
den  period som omfattas av den historiska finansiella infor-
mationen i Prospektet.

Rådgivarnas intressen
Tobiis finansiella rådgivare i samband med Företrädes-
emissionen och upprättandet av Prospektet är Carnegie. 
Carnegie har tillhandahållit, och kan i framtiden komma att 
tillhandahålla, olika finansiella, kommersiella, investerings- 
och andra tjänster åt Tobii för vilka Carnegie erhållit, 
 respektive kan komma att erhålla, ersättning.

Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare i 
samband med Företrädesemissionen och upprättandet 
av Prospektet.

Kostnader i samband med Erbjudandet
Till följd av Carnegies assistans med Företrädesemissio-
nen kommer Carnegie att ersättas av Bolaget för externa 
kostnader som de ådras. Bolagets bruttointäkter från 
Erbjudandet beräknas uppgå till cirka 458 miljoner SEK 
före emissionskostnader. 

Bolagets kostnader i samband med Erbjudandet förvän-
tas uppgå till cirka 10 miljoner SEK. Sådana kostnader 
avser förutom ersättning till Carnegie primärt kostnader för 
revisorer, juridiska ombud, grafisk sättning och översättning 
av Prospektet, kostnader i samband med presentationer av 
ledningen etc.

Handlingar införlivade genom hänvisning
Tobiis reviderade finansiella rapporter för räkenskapsåren 
2015–2013 samt för perioden 1 januari – 30 september 
2016 utgör en del av Prospektet och ska läsas som en del 
därav. Dessa finansiella rapporter återfinns i Tobiis års-
redovisningar för räkenskapsåren 2015, 2014 och 2013 
samt i delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 sep-
tember 2016, dit hänvisning görs enligt följande:

Införlivat dokument Sidhänvisning 
Delårsrapport för perioden 1 januari 2016 – 30 september 2016 Koncernens totalresultat: s.10

Koncernens balansräkning: s. 11  
Förändringar i Koncernens eget kapital: s. 12
Koncernens kassaflödesanalys: s. 12
Noter: s. 15
Granskningsrapport: s. 15 

Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2015 Koncernens totalresultat: s.46
Koncernens balansräkning: s. 47 
Koncernens förändringar i eget kapital: s. 48
Koncernens kassaflödesanalys: s. 50
Noter: s. 54–72
Revisisonsberättelse: s. 73

Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2014 Koncernens totalresultat: s.47
Koncernens balansräkning: s. 48 
Koncernens förändringar i eget kapital: s. 49
Koncernens kassaflödesanalys: s. 49
Noter: s. 55–71
Revisisonsberättelse: s. 72

Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2013 Koncernens totalresultat: s.8
Koncernens balansräkning: s. 9 
Förändringar i Koncernens eget kapital: s. 10
Koncernens kassaflödesanalys: s. 11
Noter: s. 15–40
Revisionsberättelse: s. 42

De delar i ovanstående dokument som inte införlivas genom hänvisning innehåller information som antingen återfinns i 
andra delar av Prospektet eller information som inte anses relevant för investerare av Prospektet. 

Handlingar tillgängliga för inspektion
Följande dokument är tillgängliga på Bolagets huvudkontor, vardagar under kontorstid, och på Bolagets webbplats, 
www.tobii.com: 
1. Tobiis bolagsordning,
2.  Bolagets, samt dotterbolagens1), historiska finansiella information för den period som omfattas av Prospektet,
3. Prospektet.

1) Dotterbolagens årsredovisningar kommer endast att finnas tillgängliga på Bolagets huvudkontor.
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Skattefrågor i Sverige

Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor som 
aktualiseras med anledning av Erbjudandet och upp-
tagandet till handel av aktierna i Bolaget på Nasdaq 
Stockholm för fysiska personer och aktiebolag med 
skatte rättslig hemvist i Sverige, om inget annat anges. 
Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning 
och är avsedd endast som generell information avseende 
aktierna i Bolaget från och med det att aktierna har upp-
tagits till handel på Nasdaq Stockholm.

Sammanfattningen behandlar inte:
 ● situationer då aktier innehas som lagertillgång i 

näringsverksamhet,
 ● situationer då aktier innehas av kommandit- eller 

 handelsbolag,
 ● de särskilda regler om skattefri kapitalvinst (inklusive 

avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i 
bolagssektorn som kan bli tillämpliga då investeraren 
innehar aktier i Bolaget som anses vara närings-
betingade (skattemässigt),

 ● de särskilda regler som i vissa fall kan bli tillämpliga på 
aktier i bolag som är eller har varit fåmansföretag eller 
på aktier som förvärvats med stöd av sådana aktier,

 ● de särskilda regler som kan bli tillämpliga på fysiska 
personer som gör eller återför investeraravdrag,

 ● utländska företag som bedriver verksamhet från fast 
driftsställe i Sverige, eller

 ● utländska företag som har varit svenska företag.

Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa företagskate-
gorier. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild 
aktieägare beror delvis på dennes speciella situation.

Varje aktieägare bör rådfråga oberoende skatteråd-
givare om de skattekonsekvenser som Erbjudandet och 
upptagandet till handel av aktierna i Bolaget på Nasdaq 
Stockholm kan medföra för dennes del, inklusive tillämp-
ligheten och effekten av utländsk lagstiftning (inklusive 
föreskrifter) och dubbelbeskattningsavtal.

Fysiska personer
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i 
Sverige beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdel-
ningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skatte-
satsen i inkomstslaget kapital är 30 procent.

Kapitalvinst respektive kapitalförlust motsvarar skillna-
den mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för för-
säljningskostnader, och inköpspriset. Det sammanlagda 
inköpspriset för alla aktier av samma slag och sort divide-
ras med antalet aktier. För marknadsnoterade aktier får 
inköpspriset alternativt beräknas till 20 procent av intäk-
terna efter avdrag för försäljningskostnader.

Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier får dras av 
fullt ut mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier samma år 
samt på marknadsnoterade värdepapper som beskattas 
som aktier (dock inte värdepappersfonder (eng. mutual 
funds), eller specialfonder (eng. hedge funds) eller som 
endast innehåller svenska fordringar, dvs. räntefonder).

Kapitalförluster som inte dragits av genom nu nämnda 
kvittningsmöjlighet är avdragsgilla till 70 procent i 
inkomstslaget kapital.

Om en nettoförlust uppkommer i inkomstslaget kapital, 
medges reduktion av skatten på inkomst från tjänst och 
näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal 
fastighetsavgift. Skattereduktionen är 30 procent av 
netto förlusten upp till SEK 100 000 och 21 procent av en 
eventuell återstående nettoförlust. En nettoförlust kan inte 
överföras till framtida beskattningsår.

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i 
Sverige innehålls en preliminärskatt på utdelningar med 
30 procent. Preliminärskatten innehålls vanligen av Euro-
clear Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade 
aktier, av förvaltaren.

Fysiska personer som äger aktier genom investerings-
sparkonto beskattas inte för kapitalvinst vid försäljning 
eller för utdelning på sådana aktier. Följaktligen är förlus-
ter inte avdragsgilla. Skatt tas ut på en schablonintäkt 
som baserats på ett kapitalunderlag multiplicerat med 
statslåneräntan, oavsett om investeringssparkontot ger 
vinst eller förlust. Schablonskatten tas ut årligen och för 
2016 baseras schablonskatten på ett kapitalunderlag 
multiplicerat med statslåneräntan ökad med 0,75 procent-
enheter, dock lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget.

Aktiebolag
För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skatteplik-
tiga kapitalvinster och skattepliktiga utdelningar, i 
inkomstslaget näringsverksamhet med 22 procent.

Avdrag för avdragsgill kapitalförlust på aktier medges 
endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och 
andra värdepapper som beskattas som aktier. Kapitalför-
lust på aktier som inte har kunnat utnyttjas under det år 
förlusten uppstår får sparas (av det aktiebolag som haft 
förlusten) och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på 
aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier 
under efterföljande beskattningsår utan begränsning i 
tiden. Om en kapitalförlust inte kan dras av hos det bolag 
som gjort förlusten, får den dras av mot skattepliktiga 
kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som 
beskattas som aktier hos ett annat bolag i samma kon-
cern, om det föreligger koncernbidragsrätt mellan bola-
gen och båda bolagen begär det för ett beskattningsår 
som har samma deklarationstidpunkt (eller som skulle ha 
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haft det om inte något av bolagens bokföringsskyldighet 
upphör). Särskilda skatteregler kan vara tillämpliga på 
vissa bolagskategorier eller vissa juridiska personer, 
exempelvis investmentföretag.

Aktieägare med begränsad skattskyldighet  
i Sverige
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktie-
bolag, uttas normalt svensk kupongskatt. Detsamma gäl-
ler vid vissa typer av utbetalningar från ett svenskt aktie-
bolag i samband med bland annat inlösen av aktier och 
återköp av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som 
har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till 
aktier av ett visst slag. Skattesatsen är 30 procent. 
Skatte satsen reduceras dock i allmänhet genom dubbel-
beskattningsavtal. I Sverige verkställs avdrag för kupong-
skatt normalt av Euroclear Sverige eller, beträffande 
förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige – 
och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i 
Sverige – kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid 
avyttring av aktier. Aktieägare kan emellertid bli föremål 
för beskattning i sin hemviststat.

Enligt en särskild regel är dock fysiska personer som är 
begränsat skattskyldiga i Sverige föremål för kapitalvinst-
beskattning i Sverige vid avyttring av aktier i Bolaget, om 
de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen 
sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit 
bosatta i Sverige eller stadigvarande vistats i Sverige. Till-
lämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad 
genom dubbelbeskattningsavtal.
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Skattefrågor i Danmark 

Nedan sammanfattas vissa danska skattefrågor relate-
rade till ett förvärv av Bolagets aktier och/ eller teck-
ningsrätter för aktier. Sammanfattningen är endast 
avsedd som generell information och avses inte vara 
uttömmande skatterådgivning. Denna sammanfattning 
behandlar de flesta, men inte samtliga, skattekonsekven-
ser som kan uppkomma till följd av en investering i 
 Bolagets aktier. Denna sammanfattning baseras uteslu-
tande på dansk skattelagstiftning som gäller vid dagen 
för detta Prospekt och hänsyn har inte tagits till even-
tuella senare ändringar. 

Vänligen notera att dansk lagstiftning kan ändras över 
tid, inklusive retroaktiva ändringar. Denna sammanfatt-
ning behandlar inte investerare som är föremål för sär-
skilda skatteregler och gäller därför exempelvis inte 
investerare som faller under den danska lagen om åter-
betalning av pensionsskatt, pensionsbolag, banker, aktie-
mäklare, professionella investerare, institutionella inves-
terare och investerare med skattskyldighet på 
pensionsåterbetalningar. Sammanfattningen behandlar 
inte heller beskattningen av fysiska personer eller bolag 
vars verksamhet består av handel med aktier. I det föl-
jande avses med avyttringar försäljningar till en utomstå-
ende person. 

Investerare som förvärvar aktier eller erhåller teck-
ningsrätter bör rådfråga sina egna respektive skatteråd-
givare i syfte att klargöra de specifika skattekonsekven-
ser som kan uppstå vid förvärv, innehav och försäljning 
av värdepapper i Bolaget. Investerare som kan vara före-
mål för annan skattelagstiftning än dansk bör rådfråga 
sina egna skatterådgivare i syfte att klargöra de specifika 
skattekonsekvenserna eftersom dessa kan skilja sig 
väsentligt från sammanfattningen nedan. 

Utnyttjande av erhållna teckningsrätter 
Fysiska personer 

Utnyttjande av teckningsrätter utlöser ingen beskattning. 
Aktier förvärvade genom utnyttjande av teckningsrätter 
kommer att anses förvärvade för anskaffningsutgiften för 
teckningsrätten samt eventuellt belopp som betalas i 
samband med utnyttjande av teckningsrätten. Om teck-
ningsrätter förfaller utan att utnyttjas kommer beskattning 
att ske som om teckningsrätterna har avyttrats utan någon 
ersättning. En eventuell förlust är avdragsgill enligt till-
lämpliga regler om kapitalförluster vid avyttring av aktier, 
se avsnitt ”Framtida avyttring av aktier – Fysiska perso-
ner” nedan. 

Aktiebolag 

Utnyttjande av teckningsrätter för teckning av marknads-
noterade aktier utlöser ingen beskattning. Aktier som för-
värvas genom utnyttjande av teckningsrätter kommer att 
anses förvärvade för anskaffningsutgiften för tecknings-
rätten samt eventuellt belopp som betalas i samband med 
utnyttjande av teckningsrätten. 
Utnyttjande av teckningsrätter kan dock innebära en för-
ändring av status avseende innehavda aktier. En övergång 
från dotterbolagsaktier eller koncernbolagsaktier till mark-
nadsnoterade portföljaktier (eller vice versa) kommer från 
skattesynpunkt klassificeras som en överlåtelse av 
aktierna följt av ett förvärv av aktierna till marknadsvärdet 
vid tidpunkten för förändringen. Se avsnitt ”Framtida 
avyttring av aktier – Aktiebolag” för en beskrivning av 
skillnaden i beskattning mellan dotterbolagsaktier, kon-
cernbolagsaktier och portföljbolagsaktier. 
Om teckningsrätter förfaller utan att utnyttjas kommer 
beskattning att ske som om teckningsrätterna har avytt-
rats utan någon ersättning. En eventuell förlust är 
avdragsgill enligt tillämpliga regler om kapitalförluster vid 
avyttring av marknadsnoterade aktier, se avsnitt ”Framtida 
avyttring av aktier – Aktiebolag” nedan. 

Avyttring av erhållna teckningsrätter 
Fysiska personer 

Kapitalvinster som uppkommer vid försäljning av teck-
ningsrätter är föremål för beskattning som inkomst på för-
säljning av aktier med en skattesats om 27 procent upp till 
ett belopp om 50,600 DKK (totalt 101,200 DKK för sam-
manboende makar). Eventuell överstigande inkomst från 
aktieförsäljning beskattas med en skattesats om 42 pro-
cent. Dessa gränsbelopp är föremål för årliga justeringar 
(för 2017 kommer gränsbeloppen att vara 51,700 
DKK/103,400 DKK). All aktieinkomst (det vill säga alla 
andra kapitalvinster och mottagna utdelningar) inkluderas 
vid beräkningen av den tillämpliga skattesatsen. 

Kapitalvinster som uppkommer vid försäljning av teck-
ningsrätter beräknas som skillnaden mellan omkostnads-
beloppet och försäljningspriset. Omkostnadsbeloppet 
bestäms enligt genomsnittsmetoden som en andel av det 
totala omkostnadsbeloppet för samtliga aktieägarens 
aktier i bolaget. 

Eftersom teckningsrätterna är förvärvade för noll kronor 
uppstår ingen förlust vid avyttring av teckningsrätterna. 

Aktiebolag 

Avyttringen av teckningsrätter beskattas enligt tillämpliga 
regler avseende portföljaktier (dvs. aktier som ägs av en 
aktieägare som innehar mindre än 10 procent i det emitte-
rande bolaget). 
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Kapitalvinster som uppkomm er vid avyttringen av teck-
ningsrätter för marknadsnoterade portföljaktier ingår i den 
beskattningsbara inkomsten för investeraren. 

Kapitalvinster hänförliga till teckningsrätter på mark-
nadsnoterade portföljaktier är föremål för beskattning 
enlig mark-to-market principen, innebärande att skatte-
pliktiga kapitalvinster eller kapitalförluster beräknas som 
skillnaden mellan marknadsvärdet på de underliggande 
aktierna vid början och slutet av beskattningsåret. Såle-
des kommer beskattning att ske även om inga tecknings-
rätter har avyttrats. Om marknadsnoterade teckningsrät-
ter för marknadsnoterade portföljaktier avyttras före 
utgången av inkomståret kommer skillnaden mellan mark-
nadsvärdet i början av inkomståret och värdet vid avytt-
ringen att tas upp som beskattningsbar inkomst. På lik-
nande sätt kommer avseende teckningsrätter som 
införskaffas under inkomståret skillnaden mellan omkost-
nadsbeloppet och värdet vid räkenskapsårets slut att tas 
upp som beskattningsbar inkomst. Om portföljaktierna 
eller teckningsrätterna har förvärvats och avyttrats under 
samma inkomstår kommer skillnaden mellan köpeskil-
lingen vid förvärvet och värdet vid avyttring att tas upp till 
beskattning under detta beskattningsår (dvs. kommer att 
vara föremål för bolagsskatt med en skattesats på  
22 procent). 

Eftersom teckningsrätterna är förvärvade för noll kronor 
uppstår ingen förlust vid avyttring av teckningsrätterna. 

Framtida avyttring av aktier 
Fysiska personer 

Kapitalvinster som uppkommer vid försäljning av aktier är 
föremål för beskattning som inkomst på försäljning av aktier 
med en skattesats om 27 procent upp till ett belopp om 
50,600 DKK (totalt 101,200 DKK för sammanboende 
makar). Eventuell överstigande inkomst från aktieförsäljning 
beskattas med en skattesats om 42 procent. Dessa gräns-
belopp är föremål för årliga justeringar (för 2017 kommer 
gränsbeloppen att vara 51,700 DKK/103,400 DKK). All 
aktieinkomst (det vill säga alla andra kapitalvinster och mot-
tagna utdelningar) inkluderas vid beräkningen av den till-
lämpliga skatte satsen.

Kapitalvinster och kapitalförluster uppkomna vid avytt-
ring av aktier beräknas som skillnaden mellan anskaff-
ningsutgiften och ersättningen vid avyttringen. Omkost-
nadsbeloppet bestäms generellt enligt 
genomsnittsmetoden som en andel av det totala omkost-
nadsbeloppet för samtliga aktieägarens aktier i bolaget.

Kapitalförluster på noterade aktier får endast kvittas 
mot inkomst på andra marknadsnoterade aktier. Förluster 
som inte kvittas kommer att användas för att kvittas mot 
sammanboende makes/ makas inkomst från marknadsno-
terade aktier. Outnyttjade förluster kan rullas framåt utan 
begränsning i tid. 

Kapitalförluster kan dock endast kvittas om den danska 
skattemyndigheten har informerats om innehav etc. Den 
nödvändiga informationen lämnas normalt till den danska 
skattemyndigheten av värdepapperscentralen. 

Aktiebolag 

Vid beskattning i Danmark av försäljning av marknadsno-
terade aktier, görs en åtskillnad mellan: 

 ● dotterbolagsaktier (aktier som ägs av en aktieägare 
som innehar minst 10 procent i det emitterande 
 bolaget), 

 ● koncernbolagsaktier (aktier som ägs av en aktieägare 
som är föremål för obligatorisk dansk skattekonsolide-
ring eller uppfyller kraven för frivillig internationell 
skatte konsolidering), och 

 ● portföljaktier (aktier som inte kvalificerar i någon av de 
ovannämnda kategorierna). 

Kapitalvinster eller kapitalförluster vid avyttring av dotter-
bolagsaktier och koncernbolagsaktier ingår inte i den 
beskattningsbara inkomsten. Särskilda regler gäller för att 
förhindra kringgåendet av ägarkravet om 10 procent 
genom utnyttjandet av vissa holdingbolagsstrukturer. 
Kapitalvinster och kapitalförluster vid försäljning av mark-
nadsnoterade portföljaktier ingår i den beskattningsbara 
inkomsten för investeraren. 

Kapitalvinster och kapitalförluster på marknadsnote-
rade portföljaktier är skattepliktiga enligt principen om 
”mark-tomarket”, innebärande att skattepliktiga kapitalvin-
ster eller kapitalförluster beräknas som skillnaden mellan 
marknadsvärdet på aktierna vid början och slutet av 
beskattningsåret. Således kommer beskattning att ske 
även om inga aktier eller teckningsrätter har avyttrats. Om 
portföljaktierna avyttras före utgången av inkomståret 
kommer skillnaden mellan marknadsvärdet av portföljak-
tierna i början av inkomståret och värdet av portföljak-
tierna vid avyttringen att tas upp som beskattningsbar 
inkomst. På liknande sätt kommer avseende aktier som 
införskaffas under inkomståret skillnaden mellan omkost-
nadsbeloppet och värdet på portföljaktierna vid räken-
skapsårets slut att tas upp som beskattningsbar inkomst. 
Om portföljaktier har förvärvats och avyttrats under 
samma inkomstår kommer skillnaden mellan köpeskil-
lingen vid förvärvet och värdet på portföljaktierna vid 
avyttring att tas upp till beskattning under detta beskatt-
ningsår (dvs. kommer att vara föremål för bolagsskatt med 
en skattesats på 22 procent). 

Kapitalförluster på marknadsnoterade portföljaktier 
beskattade enligt mark-to-market-principen kan rullas 
fram utan begränsning i tid enligt de allmänna bestämmel-
serna om underskott. Särskilda regler begränsar möjlig-
het till utnyttjande av framrullade underskott i samband 
med ägarförändringar. 

En övergång från dotterbolagsaktier eller koncern-
bolagsaktier till marknadsnoterade portföljaktier, eller vice 
versa, kommer från skattesynpunkt klassificeras som en 
överlåtelse av aktierna följt av ett förvärv av aktierna till 
marknadsvärdet vid tidpunkten för förändringen. 

Särskilda regler gäller i fråga om kvittning av kapitalför-
luster realiserade i slutet av inkomståret 2009 mot kapital-
vinster på aktier som uppkommit under inkomståret 2010 
eller senare år. 
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Utdelning 
Fysiska personer 

Utdelningar mottagna av obegränsat skattskyldiga i 
 Danmark utgör aktieinkomst, och är föremål för beskatt-
ning enligt reglerna som beskrivits ovan. 

Aktiebolag 

Utdelningar på Portföljaktier utgör beskattningsbar 
inkomst och beskattas med ordinarie dansk bolagsskatte-
sats om 22 procent. 

Utdelning från dotterbolagsaktier och koncernbolags-
aktier är undantagna från skatt i Danmark.

Skatteavräkning 
Enligt bestämmelserna i det nordiska skatteavtalet kan all 
svensk skatt som dragits på vinstutdelningar från Bolaget 
till individer som är bosatta i Danmark avräknas mot dansk 
skatt som påförts samma utbetalning. 

Transaktionsskatt och stämpelskatt 
Transaktionsskatt eller stämpelskatt kommer att påföras i 
Danmark.
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Definitioner

Tobii, Bolaget eller Koncernen avser Tobii AB (publ) org. nr. 556613-9654, den Koncern där Tobii AB (publ) är 
moderbolag eller ett dotterföretag i koncernen

AKK avser Alternativ och kompletterande kommunikation

ASIC avser Application specific integrated circuit, ett datorchip som processar rådata från 
t.ex. en eyetracking-sensor

BTA avser betalda tecknade aktier.

Carnegie avser Carnegie Investment Bank AB (publ)

Företrädesemissionen eller 
Erbjudandet

avser erbjudandet att teckna nyemitterade aktier i enlighet med de villkor som 
beskrivs i föreliggande Prospekt

EBITDA avser rörelseresultat för avskrivningar och nedskrivningar

EUR avser Euro

Euroclear Sweden avser Euroclear Sweden AB, org. nr. 556112-8074

FoU avser Forskning och Utveckling

IFRS avser International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU

Koden avser Svensk kod för bolagsstyrning

Nasdaq Stockholm avser den reglerade marknad som drivs av Nasdaq Stockholm AB

Nya Aktier avser de aktier som kommer att emitteras i samband med Företrädesemissionen.

Prospektet avser detta prospekt

Securities Act avser the U.S. Securities Act of 1933, enligt dess gällande lydelse

SEK avser svenska kronor

SoC avser System On Chip

USD avser amerikanska dollar

VR avser virtual reality (Sw. Virtuell verklighet). Virtual reality är en teknik som gör det 
möjligt att uppleva en digital värld som verklig. Genom specialdesignade VR-
headsets kan användaren gå in i ett spel eller en annan miljö och uppleva att man är 
där genom att det skapas en tredimensionell bild som täcker en stor del av synfältet 
och genom att de egna rörelserna replikeras.
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Bolaget
Tobii AB (publ)
Karlsrovägen 2 D
182 53 Danderyd

Finansiell rådgivare
Carnegie Investment Bank AB
Regeringsgatan 56
103 38 Stockholm

Juridisk rådgivare
Baker & McKenzie Advokatbyrå KB
Box 180
101 23 Stockholm

Revisorer
PricewaterhouseCoopers AB
Torsgatan 21
SE-113 97 Stockholm

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Regeringsgatan 65
103 97 Stockholm

Adresser



Tobii AB (publ)
Karlsrovägen 2 D

SE-182 53 Danderyd
Sweden
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