Pressmeddelande
Stockholm, 23 april 2020

Johan Wilsby lämnar sin tjänst som finanschef på
Tobii AB
Tobii AB (publ) meddelade idag att Johan Wilsby, som har varit Tobiis finanschef sedan juni
2017, har beslutat att lämna sin tjänst för ett nytt uppdrag hos en annan arbetsgivare.
"Tobii är ett dynamiskt och snabbt växande företag och Johan har haft en nyckelroll när det gäller att
utveckla den ekonomiska funktionen och säkerställa företagets finansiella ställning. Han har också
varit en uppskattad kollega och medlem av koncernledningen. Jag vill tacka Johan för sina bidrag och
önskar honom lycka till med framtida utmaningar ", säger Henrik Eskilsson, VD för Tobii.
Processen att hitta en efterträdare har påbörjats. Johan Wilsby har en uppsägningstid på sex
månader och lämnar Tobii hösten 2020.
Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande klockan 18.00 CET den 23 april 2020.

Kontakt
Ola Elmeland, Investor Relations, tel: +46 (0) 734 409 862, e-post: investor.relations@tobii.com
Om Tobii
Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni
med naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox
gör specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor
med särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera
mänskligt beteende som idag används av mer än 3 500 företag och 2 500 forskningsinstitutioner,
däribland samtliga av världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis
teknologi för nya volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer, virtual reality, augmented reality
och smartphones. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm
(TOBII). Koncernen har cirka 1 000 anställda. Läs mer på www.tobii.com.

Tobii AB (publ)
Box 743
S-182 17 Danderyd
Sweden
phone: +46 8 663 69 90
fax: +46 8 30 14 00
www.tobii.com

