Pressmeddelande
Stockholm, 21 augusti 2020

Tobii välkomnar Magdalena Rodell Andersson
som ny finanschef för Tobii Group
Tobii AB (publ) har anställd Magdalena Rodell Andersson som ny finanschef och medlem av
Tobii Groups ledningsgrupp. Magdalena har en bred erfarenhet och har tidigare arbetat som
finanschef och tillförordnad VD på både större och mindre företag inom ett flertal branscher.
”Magdalena är ett fantastiskt tillskott till vårt team på Tobii och vi ser fram emot att arbeta tillsammans
med henne. Med Magdalenas expertis från det finansiella fältet, såväl som hennes erfarenhet av
ledning och utveckling av affärsverksamheter i ett flertal olika branscher, får vi möjlighet att ytterligare
förbättra vår verksamhet”, säger Henrik Eskilsson, VD för Tobii Group.
Magdalena kommer närmast från OKQ8 Scandinavia där hon var finanschef. Dessförinnan arbetade
hon som finanschef (och tillförordnad VD) för Platasjen samt finanschef (och tillförordnad VD) för
Filippa K. Magdalena påbörjar sin nya roll i januari 2021 och efterträder Johan Wilsby som lämnar
Tobii i september i år. Där emellan kommer Linda Tybring, finanschef för affärsområdet Tobii
Dynavox, att anta rollen son finanschef för Tobii Group.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande klockan 08.00 CET den 21 augusti 2020.

Kontakt
Henrik Mawby, Investor Relations, Tobii Group, tel: 072-219 82 15, e-post: ir@tobii.com

Om Tobii
Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår mission är att göra världen bättre med teknik som förstår
vår uppmärksamhet och intention. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox
gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av personer
med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och -tjänster som idag
används av mer än 3 500 företag och 2 500 forskningsinstitutioner, däribland samtliga av världens 50
mest välansedda universitet. Tobii Tech levererar eyetracking-teknologi som integreras i
konsumentelektronik och andra produkter så som persondatorer, virtual reality, hälso- och
sjukvårdstillämpningar, med mera. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq
Stockholm (TOBII). Koncernen har över 1 000 anställda. Mer information finns på: www.tobii.com.
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