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Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats med anledning av beslutet på Tobii AB:s (publ) (”Tobii AB”) extra bolagsstämma som hölls den 25 oktober 2021 om att 
dela ut stamaktierna i Tobii Dynavox AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag) (”Tobii Dynavox” eller ”Bolaget”) till Tobii AB:s aktieägare samt Tobii Dynavox styrelses 
ansökan om notering av Tobii Dynavox stamaktier på Nasdaq Stockholm. Med ”Tobii Dynavox”, ”Bolaget” eller ”Koncernen” avses i detta Prospekt, beroende på 
sammanhanget, Tobii Dynavox AB (publ), den koncern vari Tobii Dynavox är moderbolag eller ett dotterbolag i koncernen. Se avsnittet ”Definitioner” för definitioner av 
dessa samt andra begrepp i detta Prospekt. Med ”BofA Securities” avses Bank of America Europe Designated Activity Company, Stockholm Bankfilial. De siffror som 
redovisas i detta Prospekt har, i vissa fall, avrundats och därför summerar inte nödvändigtvis tabellerna i Prospektet. Dessutom är vissa procentsatser som anges i Pro-
spektet framräknade utifrån underliggande siffror som inte är avrundade, varför de kan komma att avvika något från procentsatser som följer av beräkningar som baseras 
på avrundade siffror. Samtliga finansiella siffror är i svenska kronor (”kr”) om inget annat anges och ”MSEK” indikerar miljoner svenska kronor.

Förutom vad som uttryckligen anges häri, har ingen finansiell information i detta Prospekt reviderats eller granskats av Bolagets revisor. Finansiell information som rör 
Bolaget i detta Prospekt och som inte är en del av den information som har reviderats eller granskats av Bolagets revisor i enlighet med vad som anges häri, är hämtad 
från Bolagets interna bokförings- och rapporteringssystem.

Detta Prospekt regleras av svensk rätt. Tvist i anledning av detta Prospekt ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Detta Prospekt har upprättats i en svenskspråkig 
och en engelskspråkig version. I händelse av att versionerna inte överensstämmer ska den svenskspråkiga versionen äga företräda.

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). 
Finansinspektionen godkänner detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförord-
ningen. Detta godkännande ska inte betraktas som något slags stöd för den emittent som avses i detta Prospekt. Detta godkännande bör inte heller betraktas som 
något slags stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospektet och investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa 
värdepapper. Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 23 november 2021. Detta Prospekt är giltigt i upp till tolv månader efter godkännandet förutsatt att det 
kompletteras med tillägg när så krävs enligt artikel 23 i förordning (EU) 2017/1129. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till Prospektet i fall av nya omständigheter av 
betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter kommer inte att vara tillämplig när Prospektet inte längre är giltigt. 

Information till investerare i USA
Tobii Dynavox stamaktier och utdelningen som avses häri har inte och kommer inte att registreras enligt vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933, i dess nuva-
rande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, 
direkt eller indirekt, i eller till USA (enligt definitionen i Regulation S enligt Securities Act), förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte 
omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i den relevanta delstaten eller jurisdiktionen i USA. Tobii Dynavox 
stamaktier har varken godkänts eller underkänts av U.S. Securities and Exchange Commission (”SEC”), någon delstatlig värdepappersmyndighet i USA eller någon 
amerikansk delstatsmyndighet. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om fördelarna med utdelningen av Tobii Dynavox stamaktier eller om rik-
tigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA. Aktieägare måste förlita sig på sin egen granskning av Tobii AB och 
Tobii Dynavox, liksom villkoren för distributionen, inklusive fördelarna och riskerna.

Tobii Dynavox kommer att förlita sig på ett undantag som tillhandahålls i Rule 12g3-2(b) enligt vid var tid gällande U.S. Securities Exchange Act från 1934, i dess nu-
varande lydelse ("U.S. Exchange Act"), och kommer därför inte behöva registrera sina stamaktier hos SEC eller vara föremål för rapporteringskrav enligt U.S. Exchange 
Act. Enligt Rule 12g3-2(b) kommer Tobii Dynavox att offentliggöra vissa dokument på sin hemsida. Dessa dokument kommer framför allt att bestå av engelskspråkiga 
versioner av Bolagets årsredovisning, pressmeddelanden och viss annan information som har offentliggjorts i Sverige. Däremot kommer Tobii Dynavox inte vara skyldigt 
att ge in några rapporter till SEC, inklusive årsredovisningar i enlighet med Form 20-F, eller att tillhandahålla rapporter i enlighet med Form 6-K. 

Tobii Dynavox stamaktier bör i allmänhet inte betraktas som värdepapper som är föremål för begränsningar (”restricted securities”) i enlighet med Rule 144(a)(3) 
under Securities Act. Personer som erhåller värdepapper till följd av separationen av Tobii Dynavox från Tobii AB (annat än ”närstående” enligt Rule 144) kan återsälja 
dem utan begränsningar enligt Securities Act. En aktieägare som erhåller värdepapper som är närstående till Tobii Dynavox per dagen och vid tidpunkten för när sepa-
rationen av Tobii Dynavox från Tobii AB verkställs eller som blir närstående därefter kommer att vara föremål för vissa amerikanska överlåtelsebegräsningar avseende 
de stamaktier som erhålls inom ramen för separationen och får endast sälja sådana aktier vidare i enlighet med tillämpliga undantag under Securities Act, inklusive Rule 
144. Sådana aktieägare rekommenderas att söka juridisk rådgivning innan de säljer sina aktier vidare.

Tobii Dynavox är ett företag som är inkorporerat enligt svensk rätt. En majoritet av dess styrelseledamöter, ledande befattningshavare och revisorer är bosatta utanför 
USA, och en majoritet av dess tillgångar och dessa personers tillgångar är utanför USA. Det kan därför vara omöjligt för amerikanska aktieägare i Tobii Dynavox att driva 
process i USA eller någon annanstans utanför Sverige mot företaget eller dessa personer, eller att få verkställighet av dom från amerikansk eller annan domstol mot 
företaget eller dessa personer, oavsett om de bygger på bestämmelserna om civilrättsligt ansvar i amerikanska federala värdepapperslagar eller andra lagar i USA eller 
någon delstat därav

BofA Securities kommer inte i egenskap av finansiell rådgivare att hantera någon direkt kommunikation med investerare som befinner sig i USA (vare sig om investera-
re kontaktar BofA Securities eller i annat fall) i samband med utdelningen av samtliga stamaktier i Tobii Dynavox och noteringen av Tobii Dynavox stamaktier.

Framåtriktade uttalanden
Detta Prospekt innehåller vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser 
samt sådana uttalanden och åsikter som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”för-
utser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner 
till” eller liknande uttryck som är ägnade att identifiera ett uttalande som framåtriktat. Detta gäller särskilt uttalanden och åsikter i detta Prospekt som avser framtida 
finansiella resultat, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt 
andra omständigheter som påverkar Bolaget.

Framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Sådana framåtriktade ut-
talanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets kassaflöde, finansiella ställning och resultat, 
kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs, i uttalandena, eller medföra att de förväntningar som 
uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller 
indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig vikt vid de framåtriktade uttalandena häri, och potentiella 
investerare uppmanas starkt att läsa Prospektet, inklusive följande avsnitt: ”Sammanfattning”, ”Riskfaktorer”, ”Verksamhetsbeskrivning” och ”Operationell och finansiell 
översikt”, vilka inkluderar mer detaljerade beskrivningar av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad som Bolaget är verksamt på. 
Varken Bolaget eller BofA Securities lämnar några garantier såvitt avser den framtida riktigheten i de uttalanden som görs häri eller såvitt avser det faktiska inträffandet 
av förutsedda utvecklingar.

I ljuset av de risker, osäkerheter och antaganden som framåtriktade uttalanden är förenade med, är det möjligt att framtida händelser som nämns i detta Prospekt inte 
kommer att inträffa. Dessutom kan framåtriktade uppskattningar och prognoser som refereras till i detta Prospekt och vilka härrör från tredje mans undersökningar visa 
sig vara felaktiga. Faktiska resultat, prestationer eller händelser kan avvika väsentligt från sådana uttalanden, exempelvis till följd av: förändringar i allmänna ekonomis-
ka förhållanden, i synnerhet de ekonomiska förhållandena på de marknader där Bolaget bedriver verksamhet, brist på attraktiva produkter att sälja, förändringar som 
påverkar räntenivåer, förändringar som påverkar valutakurser, förändringar i konkurrensnivåer, regulatoriska förändringar samt inträffande av olyckor eller systematiska 
leveransbrister.

Efter dagen för detta Prospekt tar varken Bolaget eller BofA Securities något ansvar för att uppdatera något framtidsinriktat uttalande eller för att anpassa dessa 
uttalanden till faktiska händelser eller utvecklingar, med undantag för vad som följer av lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Bransch- och marknadsinformation
Detta Prospekt innehåller bransch- och marknadsinformation hänförlig till Tobii Dynavox verksamhet och den marknad som Tobii Dynavox är verksamt på. Sådan informa-
tion är baserad på Bolagets analys av flera olika källor, däribland en rapport daterad den 29 mars 2021 som tagits fram av Arthur D. Little.

Branschpublikationer eller -rapporter anger vanligtvis att informationen i dem har erhållits från källor som bedöms vara tillförlitliga, men att korrektheten och fullständig-
heten i informationen inte kan garanteras. Bolaget har inte på egen hand verifierat, och kan därför inte garantera korrektheten i, den bransch- och marknadsinformation 
som finns i detta Prospekt och som har hämtats från eller härrör ur dessa branschpublikationer eller -rapporter. Bransch- och marknadsinformation är till sin natur 
framåtblickande, föremål för osäkerhet och speglar inte nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden. Sådan information är baserad på marknadsundersökningar, vilka 
till sin tur är baserade på urval och subjektiva bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och transaktioner som borde inkluderas i den relevanta 
marknaden, både av de som utför undersökningarna och respondenterna.

Information som anskaffats från tredje part har återgetts korrekt och såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som offentliggjorts av denna tredje 
part har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande.

Viktig information till investerare
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Sammanfattning

Inledning och varningar
Inledning och  
varningar

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om 
att investera i värdepapperen bör baseras på en bedömning av hela Prospektet från inves-
terarens sida. En investerare kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Om 
talan väcks i domstol angående informationen i Prospektet kan den investerare som är kä-
rande enligt nationell rätt bli tvungen att stå 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 samman-
fattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller 
om den inte, tillsammans med de andra delarna av Prospektet, ger nyckelinformation för att 
hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper.

Emittenten Tobii Dynavox AB, org.nr 556914-7563, Karlsrovägen 2D, 182 53 Danderyd.
Telefonnummer: 08-663 69 90.
LEI-kod: 5493008X1XZR4R5R0P66.
Kortnamn (ticker): TDVOX.
ISIN-kod: SE0017105620.

Behörig  
myndighet

Finansinspektionen är behörig myndighet och ansvarig för godkännande av Prospektet. 
Finansinspektionens besöksadress: Brunnsgatan 3, 111 38 Stockholm.
Finansinspektionens postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm.
E-post: finansinspektionen@fi.se
Telefon: 08-408 980 00
Finansinspektionens hemsida är www.fi.se.
Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 23 november 2021.
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Nyckelinformation om emittenten

VEM ÄR EMITTENT AV VÄRDEPAPPEREN?

Emittentens säte  
och bolagsform

Emittenten av värdepappren är Tobii Dynavox AB, org.nr 556914-7563. Bolaget har sitt 
säte i Danderyds kommun. Bolaget är ett publikt svenskt aktiebolag, bildat och inkorpore-
rat i Sverige och i enlighet med svensk rätt. Verksamheten bedrivs i enlighet med svensk 
rätt. Bolagets associationsform styrs av aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets LEI-kod är 
5493008X1XZR4R5R0P66. 

Emittentens  
huvudsakliga  
verksamhet

Tobii Dynavox är den globala marknadsledaren1 inom utveckling och försäljning av kommu-
nikationshjälpmedel. Idag har Tobii Dynavox över hundratusen användare över hela världen 
som förlitar sig på dess lösningar för att kommunicera. Detta ger användarna möjlighet att 
leva ett mer självständigt liv och har ofta en dramatiskt positiv inverkan på deras egen och 
närståendes livskvalitet. Tobii Dynavox ser det som sin skyldighet att utöver att utveckla 
produkter även stötta och utbilda användare och deras omgivning genom hela resan samt 
ge tydliga råd kring val som hjälper användarna och säkerställer att de lösningar Bolaget 
levererar verkligen fungerar.

Emittentens större  
aktieägare 

Per dagen för detta Prospekt är Tobii Dynavox ett helägt dotterbolag till Tobii AB. Tabellen 
nedan visar Tobii AB:s aktieägare som har ett direkt eller indirekt innehav som överstiger 
fem procent eller mer av antalet aktier eller röster i Tobii AB per 30 september 2021. Om 
avstämningsdagen för utdelning av Tobii Dynavox hade varit den 30 september 2021 
hade de största aktieägarna i Tobii Dynavox initialt varit de som visas i tabellen nedan. 
Ägarstrukturen för Tobii Dynavox kommer initialt att vara densamma som för Tobii AB på 
avstämningsdagen för den föreslagna utdelningen.

Aktieägare
Antal  

stamaktier
Antal  

C-aktier
Totalt antal 

aktier
Andel av  

kapitalet, %
Andel av  

rösterna, %

Handelsbanken Fonder 8 628 340 0 8 628 340 8,57 8,64

Swedbank Robur Fonder 8 166 853 0 8 166 853 8,11 8,18

Övriga aktieägare 83 005 330 900 000 83 905 330 83,32 83,19

Totalt 99 800 523 900 000 100 700 523 100 100

Viktigaste  
administrerande  
direktörer

Bolagets styrelse består av Åsa Hedin (ordförande), Carl Bandhold, Henrik Eskilsson, 
Charlotta Falvin och Caroline Ingre. 

Bolagets ledning består av Fredrik Ruben (verkställande direktör), Albert Biglan, Kristen 
Cook, Rebecca Kastell, Nils Normell, Anthony Pavlik, Tara Rudnicki och Linda Tybring.

Revisor Pricewaterhousecoopers AB med huvudansvarig revisor Johan Engstam.

1  Enligt en marknadsundersökning utförd av Arthur D. Little (2021). Enligt marknadsundersökningen var Tobii Dynavox marknadsledare med en uppskattad marknadsandel om 
knappt 40 procent.
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FINANSIELL NYCKELINFORMATION FÖR EMITTENTEN

Sammanfattning  
av finansiell  
nyckelinformation

Utvalda poster ur sammanslagen resultaträkning 
1 jan – 31 dec 1 jan – 30 sep

MSEK, om inte annat anges 20201 20192 20213 20204 

Nettoomsättning 895,2 908,8 626,5 662,1

Rörelseresultat 127,2 101,0 46,7 93,0

Periodens resultat 129,8 67,7 24,5 62,1

Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % 14,2 11,1 7,5 14,0

Årets resultat per aktie före utspädning, SEK5 1,30 0,68 0,25 0,62

Årets resultat per aktie efter utspädning, SEK6 1,30 0,68 0,25 0,62

Utvalda poster ur sammanslagen balansräkning 
1 jan – 31 dec 1 jan – 30 sep

MSEK 20201 20192 20213 20204 

Summa tillgångar 778,2 669,3 739,3 731,6

Eget kapital 29,3 -97,4 56,7 -9,4

Utvalda poster ur sammanslagen kassaflödesanalys
1 jan – 31 dec 1 jan – 30 sep

MSEK 20201 20192 20213 20204

Kassaflöde från den löpande verksamheten 272,5 184,7 101,9 200,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten -102,0 -108,6 -61,9 -79,7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -39,6 -77,6 -106,5 -49,2

SPECIFIKA NYCKELRISKER FÖR EMITTENTEN

Väsentliga  
riskfaktorer  
specifika för  
emittenten

•  Det finns flera risker förknippade med produkter, kvalitetsproblem och garantikrav. Ex-
empelvis kan defekter i Tobii Dynavox produkter, komponenter eller mjukvara få ett flertal 
negativa konsekvenser, däribland föranleda återkallningsprogram. Det finns även en risk 
att användare, trots att Bolagets produkter fungerar såsom tänkt, inte kan tillgodogöra sig 
Bolagets produkter på grund av olika omständigheter, bland annat på grund av omständig-
heter hänförliga till användaren. Om en eller flera av dessa risker skulle materialiseras skul-
le det kunna ha en negativ påverkan på Koncernens verksamhet och finansiella ställning.

•  Det finns flera risker förknippade med leveranser. Driftsmässiga problem, prisökningar, 
felaktiga leveransprognoser eller att leverantörer av andra orsaker inte levererar enligt Bo-
lagets behov kan leda till kvalitetsproblem eller försenade leveranser och därmed försening 
eller bortfall av intäkter och ökade kostnader. Om en eller flera av dessa risker skulle mate-
rialiseras skulle det kunna ha en negativ påverkan på Koncernens verksamhet och resultat.

•  Det finns flera risker förknippade med informationssäkerhet. Exempelvis kan eventuella exter-
na eller interna intrång i Bolagets dataskydd, eller lokalerna där Bolaget verkar, orsaka bland 
annat informationsläckage till tredje parter, med eller utan Bolagets vetskap. Om Bolagets 
leverantörer av IT-system utsätts för dataintrång eller av någon annan anledning är oförmög-
na att tillhandahålla sina tjänster kan det innebära att Bolagets produkter, tjänster och mjuk-
vara inte fungerar såsom tänkt. Om en eller flera av dessa risker skulle materialiseras skulle 
det kunna ha en negativ påverkan på Koncernens verksamhet och finansiella ställning.

1  Hämtat från Koncernens reviderade sammanslagna finansiella rapporter för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2020 och 2019.
2  Hämtat från Koncernens reviderade sammanslagna finansiella rapporter för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2020 och 2019.
3  Hämtat från Koncernens reviderade finansiella rapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 med oreviderade jämförelsesiffror för niomånaders-

perioden som avslutades 30 september 2020.
4  Hämtat från Bolagets delårsrapport för perioden som avslutades 30 september 2021 på sidorna F-1–F-3 som inte är reviderad eller översiktligt granskad.
5  Beräkning av vinst per aktie för respektive period baseras på Tobii Dynavox nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antalet stamaktier per 30 

september 2021 i Tobii AB. Per 30 september 2021 hade Tobii AB 99 800 523 stamaktier.
6  Beräkning av vinst per aktie för respektive period baseras på Tobii Dynavox nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antalet stamaktier per 30 

september 2021 i Tobii AB. Per 30 september 2021 hade Tobii AB 99 800 523 stamaktier.
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Väsentliga  
riskfaktorer  
specifika för  
emittenten

•  Det finns flera risker förknippade med varumärke och renommé. Exempelvis är Bolaget beroende av ett 
fåtal externa leverantörer för leveransen av produkter och komponenter samt tillverkningen av Tobii Dynavox 
produkter. Om en eller flera av dessa risker skulle materialiseras skulle det kunna ha en negativ påverkan på 
Koncernens verksamhet och finansiella ställning.

•  Det finns flera risker förknippade med ändrande marknadsförhållanden och samhällsstörningar. Bolaget är be-
roende av en övergripande och kontinuerligt stabilitet i samhället och Bolaget är som sådant föremål för risker 
relaterade till katastrofer och störningar, däribland naturkatastrofer, samt andra så kallade force majeure-situa-
tioner. För det fall att sådana händelser inträffar kan det komma att negativt påverka exempelvis Bolagets leve-
ranskedja och försäljning samt föranleda stopp i Bolagets leveranser. Om en eller flera av dessa risker skulle 
materialiseras skulle det kunna ha en negativ påverkan på Koncernens verksamhet och finansiella ställning.

•  Det finns flera risker förknippade med hög teknisk förändringstakt. Tobii Dynavox förmåga att förutse den 
tekniska utvecklingen och marknadernas behov samt vidareutveckla och anpassa sina produkter därefter är 
således av betydelse för Koncernens fortsatta utveckling. Det finns dock en risk att Tobii Dynavox missbe-
dömer denna utveckling. Vidare kan konkurrenter komma att lansera nya tekniska lösningar som erbjuder en 
bättre upplevelse och/eller en bättre produkt än vad Tobii Dynavox erbjuder. Om en eller flera av dessa risker 
skulle materialiseras skulle det kunna ha en negativ påverkan på Koncernens verksamhet och resultat.

•  Det finns flera risker förknippade med regelefterlevnad och affärsetik. Exempelvis riskerar Tobii Dynavox va-
rumärke och renommé att skadas vid incidenter eller anklagelser mot leverantörer eller andra samarbetspart-
ners, även om Bolaget inte är inblandat. Tobii Dynavox är därför beroende av att dess medarbetare, leverantö-
rer och andra samarbetspartners följer gällande lagar och regler samt interna och externa styrdokument och 
policyer. Brott mot, eller bristande efterlevnad av, tillämpliga lagar och regler skulle kunna påverka Koncernens 
verksamhet och anseende negativt. Om en eller flera av dessa risker skulle materialiseras skulle det kunna ha 
en negativ påverkan på Koncernens verksamhet och finansiella ställning.

•  Det finns flera risker förknippade med konkurrens från andra aktörer inom kommunikationshjälpmedel. Bolaget 
är dels föremål för risker relaterade till konkurrens från konsumentelektronik, dels föremål för risker relaterade 
till branschkonkurrenter. Om en eller flera av dessa risker skulle materialiseras skulle det kunna ha en negativ 
påverkan på Koncernens verksamhet och finansiella ställning.

•  Det finns flera risker förknippade med förändringar i ersättnings- och försäkringssystem. Förändringar i sådana 
ersättnings- och försäkringssystem, exempelvis till följd av förändringar i gällande lagstiftning, i upphandlings-
förfaranden eller skiften av styrande politiker, kan innebära att ersättningen från offentliga och privata ersätt-
nings- och försäkringssystem minskas eller uteblir helt. Om en eller flera av dessa risker skulle materialiseras 
skulle det kunna ha en negativ påverkan på Koncernens verksamhet och finansiella ställning.

•  Det finns flera risker förknippade med tvister och skadestånd vid rättsliga förfaranden. Bolaget riskerar att 
från tid till annan involveras i civilrättsliga, arbetsmiljörelaterade och administrativa förfaranden, vilka kan avse 
omfattande skadeståndsanspråk eller andra krav på betalningar. Tvister riskerar även att uppkomma vid påstå-
enden från kunder om att Bolagets produkter och komponenter är bristfälliga eller felaktiga och inte har hållit 
den nivå av kvalitet som kunden har förväntat sig. Om en eller flera av dessa risker skulle materialiseras skulle 
det kunna ha en negativ påverkan på Koncernens verksamhet och finansiella ställning.

•  Det finns flera risker förknippade med finansiering. Exempelvis har Bolaget ingått ett låneavtal med 
Swedbank. Om Tobii Dynavox inte efterlever åtaganden eller skyldigheter inkluderade i låneavtalet, kan 
Swedbank ha rätt att säga upp låneavtalet och begära återbetalning av utestående lån samt, om återbe-
talningen av lånen inte sker, ha rätt att pantrealisera säkerheten. Uppsägning av låneavtalet kan, enligt så 
kallade cross default-bestämmelser som har inkluderats i låneavtalet, innebära att långivaren har rätt att 
säga upp lånet och begära återbetalning av utestående lån för det fall ett bolag inom Koncernen bryter 
mot bestämmelser i andra finansiella avtal än låneavtalet, hänförliga till andra finansiella förpliktelser. Om 
en eller flera av dessa risker skulle materialiseras skulle det kunna ha en negativ påverkan på Koncernens 
resultat och finansiella ställning.

•  Det finns flera risker förknippade med valutor. Tobii Dynavox verksamhet bedrivs till största del utanför Sveri-
ge och 72 procent av Bolagets intäkter för perioden januari – september 2021 är hänförliga till USA och 74 
procent av Bolagets personal befinner sig i USA medan Bolagets rapporteringsvaluta är SEK. Bolaget är 
således föremål för risker relaterade till fluktuerande valutakurser men Bolaget är även föremål för en valuta-
risk vid omräkning av utländska verksamheters finansiella rapporter. Om en eller flera av dessa risker skulle 
materialiseras skulle det kunna ha en negativ påverkan på Koncernens resultat och finansiella ställning.

•  Det finns flera risker förknippade med att de förväntade fördelarna med utdelningen av Tobii Dynavox inte 
realiseras. Exempelvis finns en risk att de förväntade fördelarna med utdelningen inte kommer att uppnås 
om de antaganden som beslutet att genomföra utdelningen bygger på visar sig vara felaktiga eller om de 
förväntade fördelarna eller de underliggande drivkrafterna har överskattats. Om en eller flera av dessa ris-
ker skulle materialiseras skulle det kunna innebära att Bolagets finansiella ställning och resultat påverkas 
negativt och de förväntade fördelarna från utdelningen skulle kanske inte realiseras.
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Nyckelinformation om värdepapperen

VÄRDEPAPPERENS VIKTIGASTE EGENSKAPER

Värdepapper som  
är föremål för  
upptagande av  
handel

Stamaktier i Tobii Dynavox med ISIN-kod: SE0017105620. Värdepappren är denominera-
de i SEK.

Aktiernas kvotvärde är 0,0047687 kr.

Antalet emitterade 
värdepapper

Per dagen för detta Prospekt finns sammanlagt 104 851 201 stamaktier i Tobii Dynavox.

Rättigheter som  
sammanhänger  
med värdepapperen

Varje stamaktie i Bolaget berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma och varje 
C-aktie berättigar aktieägaren till en tiondels röst. Varje aktieägare har rätt att rösta för 
samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. Vid Bolagets upplösning berättigar 
C-aktier till lika del i Bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än 
vad som motsvarar aktiens kvotvärde. Rättigheterna förknippade med aktierna utgivna av 
Bolaget, inklusive de som framgår av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med 
vad som framgår av aktiebolagslagen (2005:551).

Inskränkningar i den 
fria överlåtbarheten

Stamaktierna i Bolaget är inte föremål för några överlåtelsebegränsningar, med förbehåll 
för vissa överlåtelsebegräsningar enligt Securities Act för eventuella närstående till Tobii 
Dynavox.

Utdelning och  
utdelningspolicy

Bolagets styrelse avser att vinst primärt ska återinvesteras och an vändas till flera av 
styrelsen identifierade tillväxtmöjlig heter på kort sikt (både organiska och icke-organiska). 
Styrelsen ska löpande utvärdera möjligheten till utdel ning, med beaktande av potentiella 
förvärvsmöjligheter och andra strategiska initiativ. 

VAR KOMMER VÄRDEPAPPEREN ATT HANDLAS?

Upptagande  
till handel

Den 11 november 2021 beslöt Nasdaq Stockholms bolagskommitté att Bolaget uppfyller 
gällande noteringskrav på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm kommer att godkän-
na en ansökan om upptagande till handel av Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm 
under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att Bolaget inkommer med en sådan 
ansökan och att spridningskravet för dess stamaktier är uppfyllt. Beräknad första dag för 
handel är den 9 december 2021. 

VILKA NYCKELRISKER ÄR SPECIFIKA FÖR VÄRDEPAPPEREN?

Väsentliga  
riskfaktorer  
specifika för  
värdepapperen

•  Det finns flera risker förknippade med att en aktiv, likvid och fungerande marknad för 
handel med Tobii Dynavox stamaktier kanske inte utvecklas, kursen för stamaktierna kan 
bli volatil och potentiella investerare kan förlora en del av eller hela sin investering. Om en 
eller flera av dessa risker skulle materialiseras skulle det kunna medföra svårigheter att 
sälja stamaktier vid den tidpunkt som aktieägare önskar eller till ett pris som skulle kunna 
erhållas om en gynnsammare likviditet rådde. 

•  Det finns flera risker förknippade med att Tobii Dynavox möjlighet att lämna utdelning till 
sina aktieägare beror på Bolagets framtida intjäning, finansiella ställning, kassaflöden, 
behov av rörelsekapital, investeringsbehov och andra faktorer. Om en eller flera av dessa 
risker skulle materialiseras skulle det kunna innebära att avkastningen minskar på investe-
rarens investerade kapital. 
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Nyckelinformation om upptagandet till handel 

PÅ VILKA VILLKOR OCH ENLIGT VILKEN TIDSPLAN KAN JAG INVESTERA I DETTA VÄRDEPAPPER?

Allmänna villkor Prospektet avser inte något erbjudande. Stamaktierna i Tobii Dynavox delas ut i proportion 
till varje stamaktieägares innehav i Tobii AB på den avstämningsdag som fastställs av Tobii 
AB:s styrelse.

Emissionskostnader De totala kostnaderna för den föreslagna uppdelningen av Tobii AB-koncernen uppskattas 
uppgå till cirka 30 MSEK. Tobii Dynavox förväntar sig inte att belastas med några transak-
tionskostnader under 2021. 

Upptagande  
till handel

Den 11 november 2021 beslöt Nasdaq Stockholms bolagskommitté att Bolaget uppfyller 
gällande noteringskrav på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm kommer att godkän-
na en ansökan om upptagande till handel av Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm 
under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att Bolaget inkommer med en sådan 
ansökan och att spridningskravet för dess stamaktier är uppfyllt. Beräknad första dag för 
handel är den 9 december 2021.

VARFÖR UPPRÄTTAS DETTA PROSPEKT?

Bakgrund och motiv Sedan starten för 20 år sedan har Tobii AB byggt upp tre starka affärsområden: Tobii 
Dynavox, Tobii Pro och Tobii Tech. I dag är vart och ett av dessa affärsområden väletable-
rade aktörer på sina respektive marknader. Den nuvarande strukturen har tjänat Tobii AB 
väl och har starkt bidragit till att skapa ett starkt företag inom både eyetracking-teknik och 
kommunikationshjälpmedel. Tobii AB:s affärsområden har vuxit och mognat sida vid sida 
och är idag självständiga och framgångsrika verksamheter, var och en med sin egen unika 
affärsdynamik. Synergierna mellan Tobii Dynavox och de två andra affärsområdena har 
gradvis minskat till en mycket begränsad nivå. Tobii AB:s respektive Tobii Dynavox styrelse 
anser att en uppdelning av Tobii-koncernen i två delar – en bestående av affärsområdet 
Tobii Dynavox och en bestående av en sammanslagning av affärsområdena Tobii Pro och 
Tobii Tech – har potential att ytterligare accelerera den långsiktiga tillväxten och framgång-
en för båda företagen, och därigenom skapa betydande aktieägarvärden.

Intressekonflikter I samband med upptagandet av stamaktierna till handel på Nasdaq Stockholm tillhanda-
håller BofA Securities finansiell rådgivning och andra tjänster till Bolaget, för vilka BofA 
Securities kommer att erhålla en sedvanlig ersättning. 

Advokatfirman Vinge KB har agerat legal rådgivare i samband med upptagandet till handel 
av stamaktierna på Nasdaq Stockholm. Advokatfirman Vinge KB kan komma att tillhanda-
hålla ytterligare legal rådgivning till Bolaget.
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Riskfaktorer

I detta avsnitt beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses väsentliga för Koncernens 
verksamhet och framtida utveckling. Riskfaktorerna hänför sig till Koncernens verksamhet, bransch och 
marknader, samt omfattar vidare operationella risker, legala risker, regulatoriska risker, risker kopplade 
till bolagsstyrning, skatterisker, finansiella risker, utdelningen av stamaktierna och riskfaktorer hänförliga 
till värdepapperen. Bedömningen av väsentligheten av varje riskfaktor är baserad på sannolikheten för 
dess förekomst och den förväntade omfattningen av deras negativa effekter. I enlighet med Europapar-
lamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) är de riskfaktorer som 
anges nedan begränsade till sådana risker som är specifika för Bolaget och/eller värdepapperen och 
väsentliga för att fatta ett välgrundat investeringsbeslut. 

Redogörelsen nedan är baserad på information som är tillgänglig per dagen för detta Prospekt. De risk-
faktorer som för närvarande bedöms mest väsentliga presenteras först i varje kategori, medan riskfakto-
rerna därefter presenteras utan särskild rangordning. 

Nedanstående risker och osäkerhetsfaktorer kan ha en väsentligt negativ inverkan på Koncernens verk-
samhet, finansiella ställning och/eller resultat. De kan även medföra att stamaktierna i Bolaget minskar i 
värde, vilket skulle kunna leda till att aktieägare i Bolaget förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital.

RISKER RELATERADE TILL TOBII  
DYNAVOX OCH DESS VERKSAMHET

Produkter, kvalitetsproblem och garantikrav
Tobii Dynavox erbjuder en uppsättning av olika lösningar 
och tjänster som bland annat innefattar specialutveck-
lade kommunikationsenheter, som styrs med ögonstyr-
ning eller pekskärm, samt flera olika avancerade mjukva-
ror för kommunikation. Det finns en risk att produkterna, 
komponenterna och mjukvaran som Tobii Dynavox ut-
vecklar och tillhandahåller helt eller delvis inte fungerar. 
Defekter i Tobii Dynavox produkter, komponenter eller 
mjukvara kan få flera negativa konsekvenser, däribland 
föranleda återkallningsprogram. Till exempel har Tobii 
Dynavox tidigare produkter T10 och T15 varit föremål för 
återkallningsprogram till följd av ett möjligt batterifel som 
kunde uppstå under vissa särskilda omständigheter. 
Totalt omfattades 6 021 enheter, varav 2 063 enheter 
återkallades. Därtill bedömdes att 1 260 enheter inte 
användes och således återkallades dessa inte. Åter-
kallningsprogrammet avslutades 11 december 2019, 
det registrerades hos amerikanska livsmedels- och 
läkemedelsmyndigheten (eng. U.S. Food and Drug 
Administration (”FDA”)) samt hos Läkemedelsverket. 
Återkallningsprogrammet var förknippat med kostnader 
uppgående till cirka 61 000 USD. Om Tobii Dynavox 
återkallar produkter, komponenter eller mjukvara kan det 
således innebära att Tobii Dynavox drabbas av betydan-
de kostnader till följd av ansvar efter garanti- och pro-
duktrelaterade krav, vilket kan komma att ha en negativ 

påverkan på Koncernens finansiella ställning och resul-
tat. Därutöver kan defekta produkter och komponenter 
samt felaktigt fungerande mjukvara, oavsett om dessa 
föranleder återkallningsprogram eller inte, ha en negativ 
påverkan på Tobii Dynavox varumärke och renommé. 
För risker relaterade till Tobii Dynavox varumärke och 
renommé, se ”– Varumärke och renommé”.

Tobii Dynavox produkter har vanligtvis garantitider 
mellan ett och fem år, beroende på produkt, marknad 
och säljkanal. I vissa fall säljer Tobii Dynavox även 
produkter direkt till konsument och i sådana fall är även 
lokala lagar och förordningar vid konsumentköp tillämpli-
ga. Sådana lagar och förordningar som är tillämpliga vid 
konsumentköp är generellt mer gynnsamma för konsu-
menten och således mindre gynnsamma för Tobii Dyna-
vox. Defekta produkter eller komponenter och felaktigt 
fungerande mjukvara kan även föranleda utredningar 
och tvister som involverar Tobii Dynavox, oavsett om så-
dana utredningar och tvister är berättigade eller ej. För 
risker relaterade till utredningar och tvister, se ”Risker 
relaterade till legala och regulatoriska frågor – Tvister 
och skadestånd vid rättsliga förfaranden”. Det finns 
även en risk att användare, trots att Bolagets produkter 
fungerar såsom tänkt, inte kan tillgodogöra sig Bolagets 
produkter på grund av olika omständigheter, bland annat 
på grund av omständigheter hänförliga till användaren. 
För det fall att en eller flera av ovanstående risker skulle 
materialiseras skulle det kunna ha en negativ påverkan 
på Koncernens verksamhet och finansiella ställning. 
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Risker relaterade till leveranser
Tobii Dynavox är beroende av ett mindre antal externa 
leverantörer för inköp av komponenter och montering 
av produkter. Driftsmässiga problem, prisökningar, fel-
aktiga leveransprognoser eller att leverantörer av andra 
orsaker inte levererar enligt Bolagets behov kan leda till 
kvalitetsproblem eller försenade leveranser och därmed 
försening eller bortfall av intäkter och ökade kostnader.

Tobii Dynavox produktion består av en processkedja 
där avbrott eller störningar i någon del av kedjan, till 
följd av exempelvis haverier, bränder, arbetskonflikter 
eller naturkatastrofer, kan få återverkningar på Tobii 
Dynavox förmåga att fullgöra sina kundåtaganden. Att 
ersätta tillgångar som skadats genom sådana händelser 
kan bli svårt eller kostsamt. Om Tobii Dynavox har långa 
leveranstider så finns det även en risk att kunder avstår 
från att beställa produkter av Tobii Dynavox. Under 
2021 har Tobii Dynavox lager av I-serien varit slut i cirka 
tre månader vilket har haft vissa negativa kortsiktiga 
effekter i form av minskad försäljning, vilket således på 
kort sikt har haft en negativ påverkan på Koncernens 
verksamhet och resultat men som även på lång sikt kan 
få motsvarande påverkan. 

I takt med att Bolagets försäljningsvolymer ökar är 
det Tobii Dynavox bedömning att Bolaget kommer att 
behöva större lagernivåer för att kunna möta efter-
frågan. Ineffektivitet i lagerhanteringen, till exempel 
fel eller försummelser i prognoser eller beställningar 
ifrån Tobii Dynavox eller dess kunder, kan leda till ett 
överflödigt eller otillräckligt lager av en viss komponent 
eller produkt. Eventuella överflödiga lager utsätter Tobii 
Dynavox för risken att lagrets värde måste skrivas ned 
eller att produkter måste avvecklas på grund av att 
Tobii Dynavox inte kan sälja lagret med vinst, eller sälja 
det överhuvudtaget, och kostnaderna samt inkuransen 
förknippade med detta kan vara betydande. Till exem-
pel skrev Tobii Dynavox ned värdet på sitt lager med 7 
MSEK under andra kvartalet 2020 till följd av lansering-
en av nya produkter som kraftigt minskade efterfrågan 
av tidigare generationer av produkter som det fanns 
ett betydande lager av. Omvänt exponerar otillräckliga 
lager Tobii Dynavox 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 lagerhan-
teringen kan således få en negativ påverkan på Koncer-
nens verksamhet och resultat.

Informationssäkerhet 
Eventuella externa eller interna intrång i Bolagets da-
taskydd, eller lokalerna där Bolaget verkar, kan orsaka 
bland annat informationsläckage till tredje parter, med 
eller utan Bolagets vetskap. Ett informationsläckage kan 
ha en negativ påverkan på Koncernens verksamhet och 
resultat, och därtill kan ett informationsläckage också 
ha en negativ påverkan på Bolagets renommé och 
varumärke, för mer information om risker hänförliga till 
Bolagets varumärke och renommé, se avsnitt ”– Varu-
märke och renommé”. På senare tid har det förekommit 
ransomware-attacker med sofistikerad teknologi som 

hindrar företag från att få tillgång till dess data och 
Bolaget är som sådant föremål för risker hänförliga 
till ransomware. I vissa fall har företag som utsätts för 
ransomware-attacker erlagt betalning och i vissa fall har 
företagens data förblivit otillgänglig trots betalning. En 
ransomware-attack skulle således kunna ha en negativ 
påverkan på Koncernens verksamhet och resultat. 

Dessutom har Bolaget genom att lagra data i exem-
pelvis Microsoft Azure delvis överlåtit åt tredje part att 
hantera informationen på ett säkert sätt. Därigenom kan 
Bolaget sakna kontroll över hur en potentiell attack mot 
tredje part hanteras, och detta kan påverka Bolagets 
förmåga att agera snabbt och effektivt om intrång 
sker i Bolagets dataskydd. Om Bolagets information, 
däribland data, blir permanent eller tillfälligt otillgänglig 
skulle det kunna innebära att Bolaget inte kan hantera 
beställningar, betala leverantörer, utveckla produkter 
eller kontrollera sin leverantörsprocess. Bolagets pro-
dukter är även till viss del baserade på molnbaserad IT. 

Bolagets verksamhet samt dess produkter, tjänster 
och mjukvara är beroende av tillgång till data i IT-system. 
Om Bolagets leverantörer av IT-system utsätts för data-
intrång eller av någon annan anledning är oförmögna att 
tillhandahålla sina tjänster kan det innebära att Bolagets 
produkter, tjänster och mjukvara inte fungerar såsom 
tänkt. Avbrott kan även bero på att Bolaget, medvetet 
eller omedvetet, genomför åtgärder som orsakar att 
Bolagets produkter, tjänster och mjukvara inte fungerar 
såsom tänkt och till exempel har Bolaget av misstag 
tagit bort användarnas information. Om Bolagets data 
eller produkter, tjänster och mjukvara är otillgängliga 
skulle det kunna ha en negativ påverkan på Koncernens 
verksamhet och resultat samt renommé. För mer infor-
mation om risker hänförliga till Bolagets varumärke och 
renommé, se avsnitt ”– Varumärke och renommé”. 

Om Bolagets informationssäkerhet brister, antingen 
till följd av interna eller externa intrång eller av någon 
annan anledning, så finns det en risk att Bolagets 
information läcker. Sådant informationsläckage kan avse 
exempelvis immateriella rättigheter, personuppgifter för 
anställda, kunder eller kunders kunder, finansiell infor-
mation eller affärsstrategier. Informationsläckage kan 
exempelvis föranleda att andra företag kopierar Bola-
gets affärsstrategi och kan således öka konkurrensen. 
För det fall att en eller flera av ovanstående risker skulle 
materialiseras skulle det kunna ha en negativ påverkan 
på Koncernens verksamhet och finansiella ställning.

Datahantering
Bolaget behandlar data hänförligt till användare, kunder 
och personal. Bolaget är skyldigt att följa tillämpliga 
lagar och regler för dataskydd och personuppgifts-
behandling i de jurisdiktioner där Bolaget verkar, 
exempelvis Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behandling 
av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter (”GDPR”). Eftersom Bolaget även behandlar 
patient- och elevinformation måste Bolaget bland annat 
efterleva amerikanska regler enligt Health Insurance 
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Portability and Accountability Act (”HIPAA”) och Family 
Educational Rights and Privacy Act (”FERPA”). Bristan-
de efterlevnad av GDPR skulle kunna skada Bolagets 
renommé och resultera i en sanktionsavgift om högst 
20 MEUR eller 4 procent av Bolagets globala årsom-
sättning, beroende på vilket belopp som är högst. Vid 
något mindre allvarliga överträdelser kan sanktions-
avgiften uppgå till högst 10 MEUR eller 2 procent av 
Bolagets globala årsomsättning. Bolaget har vidtagit åt-
gärder för att säkerställa att Bolaget behandlar person- 
och hälsouppgifter i enlighet med tillämpliga lagar och 
regler men det finns en risk att de åtgärder som Bolaget 
vidtagit visar sig otillräckliga. Följaktligen finns det en 
risk att Bolaget behandlar person- eller hälsouppgif-
ter felaktigt. Detta kan resultera i sanktionsavgifter, 
skadeståndskrav från enskilda samt förelägganden från 
tillsynsmyndigheter, vilket kan få en väsentlig negativ 
påverkan på Bolagets finansiella ställning och renom-
mé. För det fall att det visar sig att Bolagets historiska 
eller framtida hantering av person- och hälsodata har 
varit, eller är, oförenlig med GDPR, eller annan lagstift-
ning, så kan Bolaget åläggas att betala sanktionsav-
gifter och/eller skadestånd. En sådan sanktionsavgift 
skulle dels kunna ha en negativ påverkan på Bolagets 
resultat och finansiella ställning, dels kunna negativt 
påverka Bolagets varumärke och renommé. För mer 
information om risker relaterade till Bolagets varumärke 
och renommé, se ”– Varumärke och renommé”.

Varumärke och renommé
Tobii Dynavox är beroende av sitt varumärke och re-
nommé för att bland annat erhålla nya kunder, leverantö-
rer och samarbetspartners samt för att behålla sådana 
befintliga relationer. Tobii Dynavox varumärke och re-
nommé är framförallt beroende av produkternas kvalitet 
och funktionalitet, supportnivån hos Bolagets personal 
och partners samt generell kundnöjdhet. Därtill på-
verkas Bolagets varumärke och renommé av Bolagets 
uppförande, och hur dess uppförande uppfattas, från 
ett etiskt perspektiv. 

Risken att exponeras mot negativ publicitet och 
negativa åsiktsyttringar har ökat med de många infor-
mations- och mediekanaler som existerar idag, vilket 
försvårar för Bolaget att kontrollera hur dess varu-
märken uppfattas på marknaden. Vidare utgörs Tobii 
Dynavox användare av personer med funktionsnedsätt-
ningar samt några av samhällets mest utsatta grupper 
och deras anhöriga. Vidare finansieras Tobii Dynavox 
produkter oftast av offentliga eller privata ersättnings-
system. Detta gör att riskerna att exponeras mot negativ 
publicitet och negativa åsiktsyttringar ökar. Försämrat 
anseende till följd av negativ publicitet rörande Tobii 
Dynavox verksamhet (oavsett om publiciteten är sann 
eller falsk) riskerar därför att medföra förlust av kunder 
och i förlängningen ett försämrat resultat. Därutöver 
kan eventuella negativa händelser, negativ publicitet 
eller förväntningar som inte uppfylls, även om inte Tobii 
Dynavox är direkt involverat utan sådana händelser 
eller sådan publicitet är hänförliga till dess leverantörer, 
återförsäljare eller andra samarbetspartners, skada 

Bolagets varumärke och renommé. Dessutom kan om-
fattande negativ publicitet avseende regulatoriska eller 
rättsliga processer, överträdelser av lagar och regler 
samt interna och externa styrdokument och policyer, 
misslyckande att uppfylla viktiga kontraktuella åtagand-
en eller tidsfrister skada Tobii Dynavox varumärke och 
renommé samt underminera kunders, aktieägares och 
andra intressenters förtroende för Tobii Dynavox, vilket 
kan föranleda att Bolagets försäljning försämras. Om 
en eller flera av ovanstående risker skulle materialiseras 
skulle det således kunna ha en negativ påverkan på 
Koncernens verksamhet och finansiella ställning.

Leverantörer, återförsäljare och  
andra samarbetspartners 
Bolaget är beroende av ett fåtal externa leverantörer för 
leveransen av produkter och komponenter samt tillverk-
ningen av Tobii Dynavox produkter. Bolaget samarbetar 
exempelvis med en leverantör avseende produkterna 
I-13 och I-16 samt en leverantör för I-110. Dessa tre 
produkter stod under 2020 för mer än hälften av Tobii 
Dynavox omsättning. Vidare är Bolaget beroende av 
Tobii AB:s teknik för så kallad eyetracking. Det faktum 
att Bolaget använder en leverantör accentuerar således 
risker hänförliga till dessa om leverantören, oavsett an-
ledning, är oförmögen att genomföra leveranser. Sådan 
oförmåga innefattar exempelvis force majeure-hän-
delser och ytterligare risker hänförliga till leveranser 
återfinns i ”– Risker relaterade till leveranser”. 

Bolagets samarbete med leverantörer, återförsäljare 
och andra samarbetspartners är således viktigt för dess 
försäljning och om Bolaget skulle behöva ersätta en 
befintlig leverantör, återförsäljare eller annan samar-
betspartner kan det uppstå svårigheter för Bolaget att 
hitta en sådan aktör med motsvarande eller tillfredsstäl-
lande kapacitet och kompetens. För det fall att Bolaget 
avser att expandera kan det även uppstå svårigheter om 
leverantörer, återförsäljare eller andra samarbetspart-
ners inte kan uppfylla ett utökat åtagande, exempelvis 
om leverantörer inte kan leverera eller tillverka produkter 
i tillfredställande utsträckning. Till följd av Bolagets 
volymer och/eller hög teknisk specialisering finns det 
även en risk att det inte är gynnsamt eller ens möjligt att 
använda mer än en leverantör avseende vissa produk-
ter eller komponenter och risker avseende leverantörer 
accentueras för det fall att Bolaget enbart använder 
en leverantör för en viss produkt, oavsett om det avser 
leverans eller tillverkning. 

Bolaget har även ingått bland annat ett leverans- och 
licensavtal med Tobii AB. Avtalet avser leverans av Tobii 
AB:s eyetracking-plattformar till Tobii Dynavox och li-
cens av tillhörande mjukvara. Licensen är begränsad till 
att användas i kombination med eyetracking-plattformar 
från Tobii AB och i följande produkter: Tobii Dynavox 
I-13 och I-16, Tobii Dynavox PCEye och Tobii Dyna-
vox Pilot. Bolaget har vidare beviljats en mjukvaruut-
vecklingslicens, som inkluderar en rätt för Bolaget att 
använda den licensierade programvaran för att utveckla 
sin egen programvara. Avtalets längd är 60 månader, 
varefter avtalet automatiskt förlängs med tolv månader 
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tills avtalet sägs upp. Uppsägningstiden efter dessa 
60 månader är tolv månader. Avtalet innehåller även 
en bestämmelse innebärande att orders som beställs 
innan uppsägning av avtalet ska levereras. Om avtalet 
sägs upp skulle det kunna ha en negativ påverkan på 
Koncernens verksamhet och finansiella ställning. 

Tobii Dynavox är även beroende av att leverantörer, 
återförsäljare och andra samarbetspartners fullgör 
sina kontraktuella åtaganden när det gäller kvalitet, 
support och leveranstid samt att dessa uppfyller Tobii 
Dynavox riktlinjer och andra branschstandarder när 
det gäller miljö, arbetsmiljö, antikorruption, mänskliga 
rättigheter och affärsetik. För risker gällande affärsetik, 
se ”Risker relaterade till Tobii Dynavox bransch och 
marknad – Regelefterlevnad och affärsetik”. Det finns 
även en risk att leverantörer inte levererar i tid eller i 
enlighet med den kostnadsbild eller kvalitet som de har 
åtagit sig eller att de inte uppfyller tillämpliga riktlinjer 
och branschstandarder. Därutöver finns det en risk att 
Bolagets leverantörer är oförmögna att leverera till följd 
av att leverantörerna går i konkurs. Det finns även en 
risk att komponenterna som levereras av Tobii Dynavox 
leverantörer har en kortare användningstid än produkten 
i övrigt och att livslängden för Tobii Dynavox produkter 
blir kortare än planerat. 

Om Tobii Dynavox misslyckas med sin bedömning 
och utvärdering av nuvarande eller framtida leverantö-
rer, återförsäljare eller andra samarbetspartners och det 
visar sig att dessa i betydande utsträckning inte upp-
rätthåller den kvalitetsnivå som Tobii Dynavox förväntar 
sig eller att dessa inte har välfungerande miljö- och 
säkerhetsarbete riskerar det att ha en negativ påverkan 
på Tobii Dynavox varumärke och renommé. För risker 
relaterade till Tobii Dynavox varumärke och renommé, 
se ”– Varumärke och renommé”. Om Tobii Dynavox 
skulle tvingas byta ut eller inleda samarbete med en ny 
leverantör, återförsäljare eller annan samarbetspartner 
riskerar det också leda till betydande kostnader och ar-
bete att utvärdera och godkänna en sådan ny aktör. Nya 
leverantörer måste exempelvis dels uppfylla Bolagets 
uppförandekod för leverantörer, dels vara ISO 13485-, 
dels ISO 9001-certifierade. Om dessa risker relate-
rade till leverantörer, återförsäljare och andra samar-
betspartners inträffar riskerar det huvudsakligen att 
ha en negativ påverkan på Bolagets omsättning samt 
föranleda högre kostnader vilket i sådana fall skulle ha 
en negativ påverkan på Koncernens verksamhet och 
finansiella ställning.

Förvärvsrisk
Bolaget har en strategi som delvis bygger på förvärv. 
Genomförandet av Bolagets förvärvsstrategi expone-
rar Bolaget mot flera risker. Exempelvis finns risk för 
att förväntade fördelar med förvärv inte uppnås eller 
medför oförutsedda kostnader, att Bolaget misslyckas 
med att hitta lämpliga förvärvskandidater eller annars är 
förhindrade att genomföra förvärv till följd av exempelvis 
konkurrensregler eller Bolagets finansiella situation eller 
att Bolaget misslyckas med att integrera förvärvade 
verksamheter och medarbetare. 

I samband med ett förvärv gör Tobii Dynavox vissa 
antaganden och ställningstaganden baserat på informa-
tion som är tillgänglig vid förvärvstidpunkten och vissa 
prognoser baserat på antaganden om framtida utveck-
ling, marginaler och vinstförmåga. Dessa antaganden, 
ställningstaganden och prognoser involverar risker och 
osäkerhetsfaktorer som kan leda till att antagandena, 
ställningstagandena och prognoserna visar sig vara 
felaktiga och att Bolaget därför inte kan uppnå alla, eller 
några, förväntade fördelar med förvärvet. Sådana risker 
och osäkerhetsfaktorer kan resultera i ökade eller ovän-
tade kostnader förknippade med förvärv, exempelvis i 
form av kostnader för omstruktureringar eller nedskriv-
ning. Det finns även en risk att förväntade synergier, 
exempelvis skalfördelar och kostnadsbesparingar, inte 
går att realisera eller att det kommer att krävas ytterli-
gare integrationskostnader för att uppnå synergierna, 
vilket innebär att Bolaget är exponerat för oförutsedda 
ökningar av transaktionskostnader och svårigheter att 
framgångsrikt implementera Tobii Dynavox strategi efter 
förvärvet. Om förvärvade enheter inte presterar som 
förväntat kan Bolaget behöva avyttra eller likvidera en 
förvärvad enhet. Om Tobii Dynavox misslyckas med 
att genomföra strategiska förvärv finns det en risk att 
Bolagets expansion och tillväxt påverkas negativt eller 
helt uteblir. 

Genomförandet av Bolagets förvärvsstrategi kräver 
sökande efter potentiella förvärv och investeringar samt 
kräver att Bolaget har förmåga att identifiera lämpliga 
förvärvsobjekt och investeringsmöjligheter. Det finns en 
risk att Tobii Dynavox inte kommer att kunna genomföra 
förvärv i framtiden på grund av exempelvis misslyck-
ande att identifiera förvärvsobjekt eller att Bolagets 
finansiella situation eller kapitalmarknaderna i övrigt 
inte möjliggör förvärv. Därutöver finns det en risk att det 
inte finns några, eller ett begränsat antal företag, som 
uppfyller Bolagets förvärvskriterier och att Bolaget av 
denna anledning inte kan genomföra förvärv. Det finns 
även en risk att förvärv inte kan genomföras till följd av 
att konkurrensrättsmyndigheter, i en eller flera jurisdik-
tioner, inte tillåter det till följd av tillämpliga konkurrens-
rättsregler. Därtill kan konkurrensrättsmyndigheter tillåta 
förvärv med villkor, exempelvis att Tobii Dynavox avyttrar 
en del av den förvärvade verksamheten. Det finns även 
en risk att genomförda förvärv i efterhand granskas av 
konkurrensrättsmyndigheter och att konkurrensrätts-
myndigheter i efterhand ålägger Bolaget att avyttra hela 
eller delar av den förvärvade verksamheten. Således 
finns det en risk att förvärv inte kan genomföras till följd 
av konkurrensrättslig, eller annan, lagstiftning. 

Vid förvärv kan Bolaget vidare tvingas uppta lån 
eller emittera aktier för att kunna finansiera förvärv och 
det är inte säkert att dessa finansieringsalternativ är 
tillgängliga på gynnsamma villkor vid de tillfällen som 
det behövs. Framtida förvärv skulle också kunna minska 
Bolagets likvida medel och/eller öka dess skuldsätt-
ning. Det finns därtill risk för att förvärv, av finansmark-
naden eller investerare, betraktas som något negativt, 
till exempel om köpeskillingen bedöms vara hög eller 
om förvärvet inte anses vara i linje med Bolagets 
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övergripande strategi, vilket i sin tur kan ha en negativ 
påverkan på priset på Bolagets aktie. Konkurrenter kan 
vidare ha större finansiella resurser än Bolaget och 
bättre kapacitet att stå emot nedgångar på marknaden, 
bättre tillgång till potentiella förvärvsobjekt, konkurrera 
mer effektivt, vara skickligare på att behålla kompetent 
personal och reagera snabbare på förändringar på olika 
lokala marknader. Det finns även en risk att konkurrens 
föranleder att köpeskillingen för förvärvsobjekt stiger 
och att Bolaget därigenom är förhindrat att genomföra 
tänkta förvärv till tillfredställande nivåer. 

Förvärv medför även risker relaterade till integrering 
av nya verksamheter och medarbetare. Vid förvärv är 
det viktigt att behålla nyckelpersoner och att ha en väl 
fungerande och effektiv integrationsprocess. Det finns 
en risk att missnöje kan uppstå både hos anställda och/
eller konsulter i den förvärvade verksamheten eller hos 
anställda och/eller konsulter inom Tobii Dynavox samt 
att detta ytterst leder till att nyckelpersoner eller andra 
anställda eller konsulter väljer att avsluta sina anställ-
ningar respektive konsultavtal. Det finns dessutom en 
risk att förvärvade enheter inte presterar som förväntat 
eller att förvärv ställs in. Efter förvärv finns det även en 
risk att affärsrelationer med kunder och leverantörer 
förändras eller upphör, vilket innebär att Bolagets syfte 
med förvärvet inte nödvändigtvis uppfylls.

Beroende av nyckelpersoner
I en affärsmiljö som kännetecknas av hård konkurrens 
och snabba teknologiska förändringar är det viktigt att 
attrahera och behålla medarbetare med rätt kompe-
tens, erfarenhet och värderingar. Detta kan i sin tur leda 
till ökade ersättningsnivåer, vilket skulle påverka Tobii 
Dynavox resultat negativt. Under räkenskapsåret 2020 
uppgick summa löner, ersättningar och sociala avgifter 
till anställda i Koncernen till 408,0 MSEK. En ökning 
av Bolagets lönekostnader (inklusive sociala avgifter) 
med 1 procent skulle, baserat på förhållandena per 31 
december 2020, ha påverkat rörelseresultatet nega-
tivt med cirka 4 MSEK. Om Bolaget däremot skulle 
erbjuda för låga ersättningsnivåer kan det leda till att 
medarbetare väljer att avsluta sina anställningar, vilket 
skulle påverka Bolagets konkurrenskraft och verksam-
het negativt. Om Tobii Dynavox misslyckas med att 
attrahera, utveckla, behålla och motivera kvalificerad 
personal som behövs i verksamheten skulle det leda till 
att det blir svårare för Koncernen att leverera produkter 
och tjänster av den kvalitet och kvantitet som kunderna 
förväntar sig. För det fall att en eller flera av ovanstå-
ende risker skulle materialiseras skulle det kunna ha 
en negativ påverkan på Koncernens verksamhet och 
finansiella ställning.

Bedrägeririsk
Bolaget är som sådant föremål för risker relaterade 
till internt eller externt bedrägligt beteende som kan 
föranleda exempelvis utelämnande av viktiga finansiella 
händelser, finansiell information, person- eller häl-
souppgifter eller annan känslig information. Därutöver 
finns det en risk att Bolagets leverantörer exempelvis är 

föremål för intrång och att Bolaget därigenom utsätts 
för bedrägligt beteende om exempelvis leverantörens 
betalningsuppgifter ändras så att Bolaget betalar till ett 
felaktigt bankkonto. Bolaget har exempelvis under 2020 
genomfört en sådan felaktig betalning om 1,5 MSEK. 
Därutöver kan Bolagets anställda genom bedrägligt 
beteende exempelvis förskingra pengar. Om Bolaget 
utsätts för bedrägligt beteende och detta bedrägliga 
beteende, helt eller delvis, är lyckat skulle det kunna ha 
en negativ påverkan på Koncernens verksamhet och 
finansiella ställning samt ha en negativ påverkan på 
Bolagets varumärke och renommé, för risker relaterade 
till Tobii Dynavox varumärke och renommé, se ”– Varu-
märke och renommé”.

Personskador
Tobii Dynavox produkter används i flera olika miljöer, 
såväl i användarnas hem som på arbetsplatser, i kliniska 
miljöer samt i skolor. Brister i Tobii Dynavox produkter 
skulle kunna orsaka personskador. Produkterna skulle 
till exempel kunna gå sönder i sitt fäste och falla ned 
på användaren och/eller så kan batterierna i Bolagets 
produkter fatta eld. Till följd av att Bolaget är föremål 
för tillsyn av FDA och Läkemedelsverket har Bolaget en 
ingående formell process (så kallad adverse event pro-
cess) enligt vilken både faktiska incidenter och möjliga 
incidenter rapporteras och enligt Bolagets uppfattning 
inträffar sådana händelser mindre än en gång per år. 
Personskador kan dock föranleda skadestånd, kost-
samma återkallningsprogram eller att produkten inte 
längre är säljbar vilket skulle ha en negativ påverkan på 
Bolagets resultat och verksamhet, dels negativt påverka 
Bolagets varumärke och renommé. För mer information 
om risker relaterade till Bolagets varumärke och renom-
mé, se ” – Varumärke och renommé”.

Bolagets lokaler
Bolaget är föremål för risker relaterade till störningar 
av verksamheten i Bolagets lokaler. Sådana störningar 
kan exempelvis uppstå till följd av eldsvådor, läckage, 
elavbrott, batteriexplosioner samt andra störningar som 
kan skada eller stoppa Bolagets verksamhet. Till följd av 
att Bolaget till viss del själva producerar och hanterar 
logistik så skulle även leveranser till Bolagets kunder 
kunna skadas av störningar i verksamheten och därtill 
kan störningar exponera Bolagets personal för hälso- 
och säkerhetsrisker. Eftersom Bolagets kontor har flera 
ingångar så accentueras säkerhetsriskerna hänförliga 
till Bolagets lokaler. Om en eller flera av ovanståen-
de risker skulle materialiseras skulle det kunna ha 
en  negativ påverkan på Koncernens verksamhet och 
finansiella ställning.

RISKER RELATERADE TILL TOBII  
DYNAVOX BRANSCH OCH MARKNAD

Ändrade marknadsförhållanden  
och samhällsstörningar
Bolaget är beroende av en övergripande och kontinuer-
ligt stabilitet i samhället och Bolaget är som sådant fö-
remål för risker relaterade till katastrofer och störningar, 

Upptagande till handel av stamaktier i Tobii Dynavox AB (publ) på Nasdaq Stockholm 14



däribland naturkatastrofer, samt andra så kallade force 
majeure-situationer. För det fall att sådana händelser 
inträffar kan det komma att negativt påverka exempelvis 
Bolagets leveranskedja och försäljning samt föranleda 
stopp i Bolagets leveranser. Anormala globala eller 
lokala konflikter, krig eller andra civila störningar kan 
även ha långsiktiga oförutsebara negativa effekter på 
Tobii Dynavox leveranser och IT-nätverk. För det fall att 
en eller flera av ovanstående risker skulle materialiseras 
skulle det kunna ha en negativ påverkan på Koncernens 
verksamhet och finansiella ställning. 

Covid-19-pandemin har haft och fortsätter att ha en 
omfattande påverkan på den verksamhet som Tobii Dy-
navox bedriver och på de marknader där Tobii Dynavox 
verkar. I vilken omfattning Covid-19-pandemin kommer 
att påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning 
och resultat kommer dock att bero på flera faktorer som 
Bolaget per dagen för Prospektet inte kan identifiera 
eller bedöma med precision eller säkerhet. Till följd av 
Covid-19-pandemin har stater, myndigheter och andra 
organisationer infört riktlinjer, råd, rekommendationer, 
förbud och vidtagit andra åtgärder i syfte att begränsa 
smittspridning. Sådana åtgärder inkluderar exempelvis 
införande av nationella utegångsförbud, avrådan från 
och begränsningar av transporter och resor, nedstäng-
ningar av arbetsplatser, skolor och andra institutioner. 
Covid-19-pandemin har därigenom påverkat Bolagets 
verksamhet negativt och har medfört osäkerhet och 
kostnader för Bolagets verksamhet. Därtill tillhör vissa 
av Bolagets användare så kallade riskgrupper eller bor 
på olika slags vårdhem och således har Bolaget inte 
kunnat genomföra fysiska möten med dessa använda-
re. Nedstängningar av exempelvis skolor innebar även 
att Bolagets produkter inte användes eller behövdes i 
samma utsträckning och försämrade transportmöjlig-
heter har medfört svårigheter med att leverera Bolagets 
produkter i tid till följd av exportbegränsningar. 

Skulle Covid-19-pandemin förvärras eller fortgå längre 
än förutsett, eller en annan pandemi påbörjas eller någon 
annan händelse med motsvarande effekter inträffa, kan 
det bland annat påverka Tobii Dynavox negativt genom 
att till exempel möten med användare inte kan genom-
föras. Det är per dagen för Prospektet fortfarande svårt 
att överblicka hur Covid-19-pandemin kommer utvecklas 
och dess långsiktiga påverkan på samhällsstrukturer 
samt Tobii Dynavox marknad och verksamhet varför 
Covid-19-pandemin kan komma att påverka Bolagets 
verksamhet och finansiella ställning negativt genom bland 
annat fortsatta eller utökade nedstängningar eller ett för-
sämrat konjunkturläge. Coronapandemin och de globala 
samt regionala ekonomiska förändringarna som sker på 
grund av den samt förändringar till följd av eventuella 
framtida virusutbrott, kan även innebära en ökad riskexpo-
nering i förhållande till andra riskfaktorer i detta Prospekt. 

Hög teknisk förändringstakt 
Marknaderna som Tobii Dynavox verkar på och adres-
serar präglas av en viss teknisk förändringstakt. Tobii 
Dynavox förmåga att förutse den tekniska utvecklingen 
och marknadernas behov samt vidareutveckla och an-

passa sina produkter därefter är således av betydelse 
för Koncernens fortsatta utveckling. Det finns dock en 
risk att Tobii Dynavox missbedömer denna utveckling. 
Vidare kan konkurrenter komma att lansera nya tekniska 
lösningar som erbjuder en bättre upplevelse och/eller 
en bättre produkt än vad Tobii Dynavox erbjuder. Till 
exempel så tog under några år efter Apples lansering 
av iPad sådana surfplattor, i kombination med kommu-
nikationshjälpmedelsmjukvara, marknadsandelar från 
specialutvecklade, dyrare pekskärmsbaserade kommu-
nikationsapparater, särskilt för användare med mindre 
komplexa behov. Om Tobii Dynavox misslyckas med att 
utveckla sina produkter i takt med att dess marknader 
och i takt med att tillgänglig teknologi utvecklas så kan 
detta komma att ha en negativ påverkan på Koncernens 
verksamhet och resultat.

Regelefterlevnad och affärsetik
Bolagets verksamhet och dess geografiska spridning 
exponerar Tobii Dynavox för risker relaterade till regelef-
terlevnad, affärsetik och Tobii Dynavox varumärke och 
renommé riskerar att skadas vid incidenter eller ankla-
gelser mot leverantörer eller andra samarbetspartners, 
även om Bolaget inte är inblandat. Tobii Dynavox är där-
för beroende av att dess medarbetare, leverantörer och 
andra samarbetspartners följer gällande lagar och regler 
samt interna och externa styrdokument och policyer. 
Brott mot, eller bristande efterlevnad av, tillämpliga lagar 
och regler skulle kunna påverka Koncernens verksamhet 
och anseende negativt. Ett sådant agerande kan till ex-
empel omfatta bristande efterlevnad av lagar och regler 
relaterade till bland annat konkurrensrätt, IT-säkerhet 
och dataskydd, bolagsstyrning, bestickning, redovisning 
och finansiell rapportering, miljö samt arbetsmiljö, af-
färsetik och likabehandling. Eftersom Bolagets verksam-
het är internationell är det komplext och tidskrävande 
för Bolaget att fullt ut följa upp och kontrollera att hela 
organisationen efterlever lagar och regler samt interna 
och externa styrdokument och policyer. Risker röran-
de affärsetik accentueras således till följd av Bolagets 
geografiska utspridning. Därutöver kan det vara svårt 
och tidskrävande för Bolaget att överblicka tillämpliga 
lagar och regler samt interna och externa styrdokument 
och policyer i alla jurisdiktioner, vilket kan innebära att 
Bolaget omedvetet bryter mot lagar och regler samt 
interna och externa styrdokument och policyer i vissa 
jurisdiktioner. Till exempel måste Bolaget säkerställa att 
förskrivaren av produkten är den som rekommenderar 
produkten och att Tobii Dynavox inte bistår i samband 
med förskrivningen. Efterlevandet av lagar och regler 
samt interna och externa styrdokument och policyer är 
även tids- och kostnadskrävande. Kostnader kan bestå 
av till exempel arvoden till externa rådgivare såsom 
jurister och revisorer. Under 2020 uppgick den totala 
ersättningen till Bolagets revisor till 1,3 MSEK.

Om Bolaget, dess medarbetare, leverantörer eller 
andra samarbetspartners agerar i strid med gällande 
lagar och regler samt interna och externa styrdokument 
och policyer eller på ett sätt som inte överensstämmer 
med nivå på affärsetik och integritet som Tobii Dynavox 
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har åtagit sig så finns det en risk att Bolaget tvingas att 
betala sanktionsavgifter vilket kan ha en negativ påver-
kan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning. 
Det finns även en risk att sådant agerande kan komma 
att innebära att FDA drar tillbaka godkännandena som 
Bolagets produkter har erhållit. Att Bolaget, dess med-
arbetare, leverantörer eller andra samarbetspartners 
agerar i strid med gällande lagar och regler samt interna 
och externa styrdokument och policyer kan även komma 
att ha en negativ påverkan på Bolagets varumärke och 
renommé, se ”Risker relaterade till Tobii Dynavox och 
dess verksamhet – Varumärke och renommé”.

 Konkurrens från andra aktörer inom  
kommunikationshjälpmedel 
Bolaget är dels föremål för risker relaterade till konkur-
rens från konsumentelektronik, dels föremål för risker 
relaterade till branschkonkurrenter. För mer information 
om risker relaterade till konkurrens från konsumentelek-
tronik, se ”– Prispress och konkurrens från konsument-
produkter”. 

Tobii Dynavox kunder ställer höga funktionalitets- och 
kvalitetskrav på de produkter och tjänster som Bola-
get tillhandahåller. Bolaget riskerar att förlora kunder 
och marknadsandelar om produkter och tjänster som 
levereras inte motsvarar kundernas förväntningar 
avseende kvalitet, funktion, pris och support. För att 
kunna konkurrera effektivt måste Bolaget även fortsätta 
att utveckla och anpassa de produkter och tjänster 
som Bolaget tillhandahåller. Därtill finns det en risk att 
Bolagets nuvarande eller framtida konkurrenter utveck-
lar produkter och tjänster med bättre funktionalitet till 
ett lägre pris. Om Bolaget misslyckas med sin produkt- 
och tjänsteutveckling, att anpassa sig efter ny teknik 
och nya affärsmodeller eller om Bolagets konkurrenter 
utvecklar produkter och tjänster med bättre funktiona-
litet till ett lägre pris så finns det en risk att Bolaget inte 
lyckas konkurrera effektivt, vilket skulle kunna leda till 
att Tobii Dynavox förlorar marknadsandelar och kunder 
samt därigenom ha en negativ påverkan på Koncernens 
verksamhet och finansiella ställning.

Prispress och konkurrens från konsumentprodukter 
Tobii Dynavox erbjuder specialiserade produkter som 
antingen i dag eller i framtiden möter, eller kan komma 
att möta, konkurrens från enklare och billigare produk-
ter, däribland konkurrens från större teknikbolag. Till 
exempel så tog under några år efter Apples lansering 
av iPad sådana surfplattor, i kombination med kommu-
nikationshjälpmedelsmjukvara, marknadsandelar från 
specialutvecklade, dyrare pekskärmsbaserade kommu-
nikationsapparater, särskilt för användare med mindre 
komplexa behov. Det finns en risk att liknande utveck-
ling sker även i framtiden, vilket bland annat skulle 
kunna orsaka lägre priser på produkter som konkurrerar 
med Tobii Dynavox produkter. Lägre priser på konkurre-
rande produkter innebär att Tobii Dynavox måste möta 
detta lägre pris genom bland annat prisreduktion, mins-
kade kostnader, ökade försäljningsvolymer, prisdifferen-

tiering eller genom att generera andra intäktsströmmar. 
För det fall att Tobii Dynavox misslyckas med att på 
ett bra sätt omfamna kostnadseffektiva produkter och 
därmed erbjuda lösningar som erbjuder bra pris och/
eller prestanda för sin målgrupp, så skulle det kunna ha 
en negativ påverkan på Koncernens verksamhet och 
finansiella ställning. 

Handelspolitik
Bolaget har försäljning i stora delar av världen, bland 
annat i USA, Västeuropa samt Kina och genom den 
internationella försäljningen är Bolaget exponerat mot 
handelspolitiska åtgärder såsom tariffer, import- och 
exportrestriktioner och andra åtgärder. Av Tobii Dynavox 
nettoomsättning under perioden januari – september 
2021 genererades 73 procent i Nordamerika och 27 
procent i Europa och övriga världen. USA införde i sep-
tember 2018 tariffer för vissa grupper av produkter som 
produceras i och importeras från Kina. Vissa av Tobii 
Dynavox produkter härstammar från Kina och Bolaget 
har således till viss del påverkats av tarifferna. 

Utöver den påverkan som de befintliga tarifferna haft 
på Bolagets finansiella ställning kan Bolaget därutöver 
framgent komma att påverkas av ytterligare handelspo-
litiska åtgärder, exempelvis till följd av de politiska spän-
ningar som finns mellan USA och Kina eller om politiska 
spänningar uppstår eller förstärks mellan andra aktörer, 
exempelvis Kina och EU. Vidare har Tobii Dynavox även 
produkter som tillverkas i Taiwan och Kina och för det 
fall att den politiska spänningen mellan länderna ökar så 
skulle det kunna ha en negativ påverkan på Koncernens 
verksamhet och finansiella ställning. Om handelspoli-
tiska åtgärder införs kan det komma att öka Bolagets 
kostnader och om priset på Bolagets produkter ökar 
jämfört med alternativa produkter kan det leda till en 
minskad efterfrågan på Bolagets produkter och därmed 
lägre intäkter. Utöver tariffer kan andra handelspolitiska 
oroligheter föranleda andra handelspolitiska åtgärder 
som kan ha negativa konsekvenser för Tobii Dynavox 
produktion och leveranser i förhållande till USA, Kina 
och andra delar av världen som kan vara svåra att 
överblicka. Fortsatta tariffer eller andra handelspolitiska 
åtgärder kan således ha en negativ påverkan på Kon-
cernens verksamhet och finansiella ställning. 

RISKER RELATERADE TILL LEGALA  
OCH REGULATORISKA FRÅGOR

 Förändringar i ersättnings- och försäkringssystem
Majoriteten av Tobii Dynavox slutanvändare är beroende 
av ersättning från offentliga och privata ersättnings- och 
försäkringssystem för köp av Tobii Dynavox produk-
ter. Ersättningen från dessa offentliga och privata 
ersättnings- och försäkringssystem är avgörande för 
Tobii Dynavox verksamhet och finansiella ställning. I 
till exempel Norge sker upphandlingen numera av den 
norska myndigheten Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning 
vilket har föranlett prispress. Förändringar i sådana 
ersättnings- och försäkringssystem, exempelvis till 
följd av förändringar i gällande lagstiftning, i upphand-
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lingsförfaranden eller skiften av styrande politiker, kan 
innebära att ersättningen från offentliga och privata 
ersättnings- och försäkringssystem minskas eller uteblir 
helt, vilket skulle ha en negativ påverkan på Koncer-
nens verksamhet och finansiella ställning. För att Tobii 
Dynavox produkter ska kunna finansieras med stöd av 
ersättnings- och försäkringssystem så krävs på den 
amerikanska marknaden att Tobii Dynavox produkter 
klassificeras av FDA enligt gällande regler och för-
ordningar vid var tillfälle. Om FDA skulle välja att inte 
klassificera Tobii Dynavox produkter, oavsett anledning, 
skulle det kunna innebära att Bolagets produkter inte 
längre kan finansieras såsom produkterna finansieras 
per dagen för Prospektet, vilket skulle ha en negativ 
påverkan på efterfrågan på Bolagets produkter och så-
ledes en negativ påverkan på Koncernens verksamhet 
och finansiella ställning.

Det finns även en risk att Tobii Dynavox hanterar 
dokumentation avseende försäkringsinstanser felak-
tigt, särskilt på den amerikanska marknaden. En sådan 
felaktig hantering kan leda till utebliven eller minskad 
försäljning, reducerad intäkt per såld produkt, återbetal-
ningsskyldigheter eller kreditförluster. Om en eller flera 
av ovanstående risker skulle materialiseras skulle det 
kunna ha en negativ påverkan på Koncernens verksam-
het och finansiella ställning.

Tvister och skadestånd vid rättsliga förfaranden
Bolaget riskerar att från tid till annan involveras i civil-
rättsliga, arbetsmiljörelaterade och administrativa förfa-
randen, vilka kan avse omfattande skadeståndsanspråk 
eller andra krav på betalningar. Tvister riskerar även att 
uppkomma vid påståenden från kunder om att Bolagets 
produkter och komponenter är bristfälliga eller felaktiga 
och inte har hållit den nivå av kvalitet som kunden har 
förväntat sig. Det finns även en risk att en tvist avseen-
de ersättningsskyldighet för Bolaget uppstår om Tobii 
Dynavox avslutar ett distributörs- eller samarbetsavtal. 
Bolaget kan även tvingas inleda rättsliga förfaranden för 
att skydda Bolagets immateriella rättigheter. Bolaget är 
inte, och har inte under de senaste tolv månaderna varit, 
part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaran-
den eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda 
förfaranden eller sådana som Bolaget är medvetet om 
kan uppkomma) som skulle kunna ha eller som nyligen 
har haft betydande effekter på Koncernens finansiella 
ställning eller lönsamhet.

För det fall civilrättsliga, arbetsmiljörelaterade och 
administrativa förfaranden uppstår är hanteringen av 
sådana tvister och framställda krav tidskrävande för 
Bolaget och dess bolagsledning. Det kan även vara 
svårt att förutse risken för, eller möjliga utfall av, sådana 
förfaranden, där vissa kan vara ogynnsamma för Bola-
get och påverka Koncernens finansiella ställning och 
resultat negativt. Oavsett utfall riskerar Tobii Dynavox 
att ådra sig betydande kostnader för att driva sådana 
förfaranden. Därutöver kan civilrättsliga, arbetsmiljöre-
laterade och administrativa förfaranden orsaka negativ 
publicitet vilket även kan skada Bolagets renommé och 

varumärke, oavsett utfall i förfarandet. Rättsliga och 
administrativa förfaranden skulle således kunna ha en 
negativ påverkan på Bolagets verksamhet och finansiel-
la ställning.

Bristande försäkringsskydd vid ansvarsskyldighet
Det finns risk att Tobii Dynavox försäkringsskydd inte 
fullt ut ersätter Tobii Dynavox vid ansvarsskyldighet till 
följd av den verksamhet som Bolaget bedriver. Tobii 
Dynavox har försäkrat sina verksamheter mot förlust 
och/eller eventuellt ansvar vid anspråk från tredje part 
relaterade till exempelvis egendomsskada, verksam-
hetsavbrott, arbetsskador, produktansvar globalt och 
återkallningsprogram för produkter och mjukvara. 

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 rättighe-
ter. Vidare begränsas de flesta av Tobii Dynavox för-
säkringar (de försäkrade summorna) genom ett ersätt-
ningstak som betalas för en enstaka förlusthändelse, en 
serie av förluster och totalt sett under en försäkringspe-
riod. Ersättning förutsätter vanligtvis också att försäk-
ringstagaren har betalat självrisk och att det maximala 
beloppet inte redan har utbetalats. En förlust som inte 
täcks av försäkring, en förlust som överstiger belopps-
begränsningen eller en serie av sådana förluster skulle 
kunna få negativ påverkan på Koncernens verksamhet 
och finansiella ställning.

Förändringar i lagar och regler
Bolaget bedriver verksamhet genom dotterbolag i flera 
länder och verksamheten bedrivs i enlighet med Bola-
gets tolkning av gällande lagar och regler i flera olika 
jurisdiktioner, som således påverkar Bolagets verksam-
het. Förändringar av befintliga lagar och regler eller 
tillkomsten av nya lagar och regler kan vara negativa 
för Bolaget och föranleda merkostnader om exempel-
vis nya arbetsmiljöregler påkallar att Bolaget måste 
omdisponera, eller på annat sätt måste anpassa, sina 
lokaler. Det finns även en risk att Bolagets tolkning av 
gällande lagar och regler är felaktig eller att myndighe-
ter ändrar sin tolkning av befintliga lagar och regler till 
nackdel för Bolaget. Därtill kan lagar och regler påverka 
förändringar i ersättnings- och försäkringssystem. För 
mer information om risker relaterade till konkurrens från 
konsumentelektronik, se ”– Förändringar i ersättnings- 
och försäkringssystem”. Om en eller flera av ovanstå-
ende risker skulle materialiseras skulle det kunna ha 
en negativ påverkan på Koncernens verksamhet och 
finansiella ställning.
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RISKER RELATERADE TILL TOBII  
DYNAVOX FINANSIELLA STÄLLNING

Finansieringsavtal
Den 21 september 2021 ingick Tobii Dynavox ett 
låneavtal med Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) 
som långivare, varigenom Swedbank tillhandahåller ett 
tidsbundet lån om 550 MSEK och en multidenomine-
rad revolverande lånefacilitet om 150 MSEK som kan 
utnyttjas i form av en checkräkningskredit kopplat till 
förvärv.

Låneavtalet innehåller sedvanliga villkor, garantier, 
åtaganden och restriktioner med förbehåll för vissa 
överenskomna undantag och kvalificeringar. Dessa vill-
kor inkluderar bland annat ställande av säkerhet, finan-
siella åtaganden, restriktioner avseende (i) upptagande 
av finansiell skuld, (ii) ställande av säkerheter eller 
garantier till andra än Swedbank, (iii) tillhandahållanden 
av lån, (iv) avyttringar, samt (v) förvärv av tillgångar.

Om Tobii Dynavox inte efterlever åtaganden eller 
skyldigheter inkluderade i låneavtalet, kan Swedbank 
ha rätt att säga upp låneavtalet och begära återbetal-
ning av utestående lån samt, om återbetalningen av 
lånen inte sker, ha rätt att pantrealisera säkerheter. De 
säkerheter som kommer ställas inkluderar aktiepant 
över samtliga aktier i Tobii Dynavox svenska materiella 
dotterbolag (från tid till annan) samt pant över företags-
inteckningsbrev om totalt 50 MSEK inom 50 MSEK 
uttagna i Tobii Dynavox. Uppsägning av låneavtalet kan, 
enligt så kallade cross default-bestämmelser som har 
inkluderats i låneavtalet, innebära att långivaren har rätt 
att säga upp lånet och begära återbetalning av utestå-
ende lån för det fall ett bolag inom Koncernen bryter 
mot bestämmelser i andra finansiella avtal än låneavta-
let, hänförliga till andra finansiella förpliktelser. 

Om låneavtalet sägs upp eller om Tobii Dynavox inte 
uppfyller sina förpliktelser enligt villkoren i låneavta-
let, eller bryter mot åtaganden däri, kan det få negativ 
inverkan på Tobii Dynavox verksamhet och finansiella 
ställning samt på Tobii Dynavox förmåga att erhålla 
ytterligare finansiering. 

Slutlig återbetalningsdag för det tidsbundna lånet och 
den multidenominerade revolverande lånefaciliteten är 
den 31 mars 2023. Om stora störningar på finans- och 
kreditmarknaderna skulle uppstå skulle det kunna leda 
till att Tobii Dynavox är tvungna att refinansiera lånen till 
kraftigt ökade kostnader, vilket skulle kunna ha negativ 
effekt på Tobii Dynavox finansiella ställning och resultat. 

Skatterisk
Bolaget bedriver verksamhet genom dotterbolag i flera 
länder. Verksamheten, inklusive genomförandet av 
transaktioner mellan koncernföretag, bedrivs i enlighet 
med Koncernens tolkning av gällande skattelagstiftning, 
skatteavtal och andra skatteföreskrifter samt ställnings-
taganden från relevanta myndigheter såsom Skattever-
ket. Bolaget och dess dotterbolag är från tid till annan 
föremål för skatterevisioner och granskningar. Det finns 
en risk att skatterevisioner eller granskningar resulterar 
i att tillkommande skatter påförs eller att gjorda avdrag 
nekas, exempelvis med hänsyn till koncerninterna trans-
aktioner eller avskrivningar på tillgångar.

Om Koncernens tolkning av skattelagstiftning, skatte-
avtal och andra skatteföreskrifter eller dess tillämplighet 
är felaktig, om en eller flera myndigheter med framgång 
gör negativa skattejusteringar avseende en affärsenhet 
inom Koncernen eller om gällande lagar, avtal, före-
skrifter eller tolkningar av dessa eller den administrativa 
praxisen i förhållande till dessa förändras, inklusive änd-
ringar med retroaktiv verkan, kan Koncernens tidigare 
och nuvarande hantering av skattefrågor ifrågasättas. 
Om skattemyndigheter med framgång gör gällande 
sådana anspråk kan detta leda till en ökad skattekost-
nad, inklusive skattetillägg och ränta, och få en negativ 
inverkan på Koncernens rörelseresultat. 

De jurisdiktioner inom vilka Koncernen är verksam har 
internprissättningsregler som kräver att transaktioner 
med närstående företag sker på marknadsmässiga 
villkor. Hanteringen av internprissättningsfrågor inom 
Koncernen är baserad på OECDs riktlinjer och natio-
nella regelverk för internprissättning samt dokumente-
rade principer för fastställande av pris vid transaktioner 
med närstående. Transaktioner mellan Koncernens 
bolag, såsom distribution av produkter, koncerninterna 
lån samt tillhandahållande av forskning och utvecklings-
tjänster, görs enligt Bolagets uppfattning på affärsmäs-
siga grunder genom tillämpning av gällande internatio-
nella riktlinjer och nationella regelverk. Det föreligger en 
risk att skattemyndigheter i någon av de jurisdiktioner 
som Koncernen är verksam i anser att internprissättning 
inte sker på marknadsmässiga villkor. För det fall en 
skattemyndighet med framgång invänder mot sådan 
prissättning, kan detta leda till en ökad skattekostnad, 
inklusive skattetillägg och ränta. Detta kan få en väsent-
lig negativ påverkan på Koncernens rörelseresultat. 

Valutarisk
Tobii Dynavox verksamhet bedrivs till största del utanför 
Sverige och 72 procent av Bolagets intäkter för peri-
oden januari – september 2021 är hänförliga till USA 
och 74 procent av Bolagets personal befinner sig i USA 
medan Bolagets rapporteringsvaluta är SEK. Till följd 
av detta är Bolaget således föremål för risker relatera-
de till fluktuerande valutakurser men Bolaget är även 
föremål för en valutarisk vid omräkning av utländska 
verksamheters finansiella rapporter. Bolagets intäkter 
var under niomånadersperioden som avslutades 30 
september 2021 till 72 procent i USD vilket innebär att 
om USD deprecierar i förhållande till SEK så kommer 
Bolagets redovisade intäkter att minska. Då Bolagets 
kostnader under samma period till 76 procent var i USD 
innebär det dock att Bolagets kostnader skulle minska 
för det fall att USD deprecierar i förhållande till SEK. 
Då dessa intäkter och kostnader inte uppstår samtidigt 
finns det dock en risk att denna effekt kan innebära att 
Bolagets resultat och finansiella ställning försämras mer 
än valutan har deprecierat. Bolaget är även föremål för 
motsvarande risker i förhållande till Euro och brittiskt 
pund. I enlighet med Bolagets valutapolicy används 
inga säkringsinstrument per dagen för Prospektet och 
följaktligen kan fluktuerande valutakurser ha en negativ 
påverkan då Bolagets resultat och finansiella ställning.
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Nedskrivning av immateriella tillgångar
Tobii Dynavox investerar kontinuerligt i forskning och 
utveckling och en stor del av dessa satsningar aktiveras 
som balanserade utgifter för produktutveckling. Utgifter 
avseende utvecklingsprojekt aktiveras i den omfatt-
ning som dessa kan förväntas generera ekonomiska 
fördelar. Aktiveringen påbörjas när ledningen bedömer 
att produkten kommer att bli tekniskt eller ekonomiskt 
bärkraftig. Aktiverade utevecklingsutgifter är föremål för 
årlig nedskrivningsprövning på produktens tekniska och 
ekonomiska värde fastställs.

Den 30 september 2021 uppgick Koncernens 
summa anläggningstillgångar till 408,6 MSEK, varav 
aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 192,7 
MSEK. Därtill kommer Tobii Dynavox i samband med 
separationen att ingå ett licensieringsavtal med Tobii 
AB varigenom Tobii Dynavox licensierar varumärket To-
bii AB i kombination med Dynavox. För det fall att Tobii 
Dynavox slutar använda varumärket så finns det en risk 
att den tillgången måste skrivas ned. Det finns en risk 
att Koncernens teknik- och produktutvecklingssatsning-
ar resulterar i produkter som inte kan kommersialiseras, 
inte uppfyller uppställda säkerhetskrav, är icke-funktio-
nella eller på annat sätt inte uppfyller Tobii Dynavox eller 
marknadens krav och om så är fallet kan Koncernen 
behöva skriva ned värdet på balanserade utgifter för 
produktutveckling. Om en framtida nedskrivning är nöd-
vändig kan detta få väsentlig negativ effekt på Koncer-
nens redovisade resultat och egna kapital. Om Bolaget 
av en eller annan anledning inte lyckas med att utveckla, 
erhålla godkännande för eller kommersialisera Bolagets 
produkter, kan detta leda till omfattande nedskrivningar 
vilket skulle det kunna få väsentlig negativ effekt på 
Koncernens finansiella ställning och resultat.

Rättelse av tulldeklarationer i USA
Det finns en risk att omfattningen av tull eller tullnivåer 
ändras så att Bolagets produkter, som tidigare inte har 
varit föremål för tull, blir föremål för tull eller att tullnivåer 
på befintliga produkter höjs. Vidare finns det en risk att 
Bolagets tolkning av regelverk för tull visar sig felaktig 
eller att relevanta myndigheter ändrar sin tolkning av 
gällande regelverk för tull och att denna tolkning skiljer 
sig från Bolagets tolkning. För fler risker relaterade 
till regelefterlevnad, se ”– Risker relaterade till Tobii 
Dynavox bransch och marknad – Regelefterlevnad och 
affärsetik”. 

Tobii Dynavox LLC har per 27 oktober 2021 med 
hjälp av extern rådgivare initierat en rättelse av tullde-
klarationer i USA avseende produkter förvärvade från 
koncernbolag. Rättelsen bör enligt den externa rådgiv-
aren inte innebära att ytterligare tull eller straffavgifter 
av materiell storlek påförs Bolaget. Om en eller flera av 
ovanstående risker skulle materialiseras, eller om den 
externa rådgivarens bedömning visar sig felaktig, skulle 
det kunna ha en negativ påverkan på Koncernens verk-
samhet och finansiella ställning.

RISKER RELATERADE TILL UTDELNING  
AV STAMAKTIERNA I TOBII DYNAVOX

Det finns en risk att de förväntade fördelarna med 
utdelningen av Tobii Dynavox inte realiseras
Det avsedda syftet med separationen av Tobii Dynavox 
från Tobii AB är att ge förutsättningar för respektive 
bolag att fokusera på sin kärnverksamhet och att det 
därmed är det bästa alternativet för en långsiktig vär-
detillväxt. Tobii Dynavox bedöms som separat bolag ha 
större möjligheter att tillvarata potentialen och ytterliga-
re accelerera den långsiktiga tillväxten och framgången 
för att därigenom skapa betydande aktieägarvärden. 
Det finns dock en risk att de förväntade fördelarna med 
utdelningen inte kommer att uppnås om de antaganden 
som beslutet att genomföra utdelningen bygger på visar 
sig vara felaktiga eller om de förväntade fördelarna eller 
de underliggande drivkrafterna har överskattats. Till ex-
empel kan Tobii Dynavox som fristående bolag kanske 
inte erhålla extern finansiering på lika förmånliga villkor 
som är tillgängliga för Tobii Dynavox i Tobii AB-kon-
cernen före separationen. I den utsträckning som Tobii 
Dynavox som fristående bolag ådrar sig ytterligare kost-
nader eller genererar lägre intäkter skulle dess finan-
siella ställning och resultat kunna påverkas negativt och 
de förväntade fördelarna från utdelningen skulle kanske 
inte realiseras. 

Tobii Dynavox är mindre än Tobii AB-koncernen och 
mer specialiserat efter utdelningen vilket innebär 
att möjligheten till utjämnande effekter saknas 
Tillgångsmassan i Tobii Dynavox som fristående bolag 
kommer att vara mindre än den sammanlagda tillgångs-
massan i Tobii AB-koncernen innan utdelningen. Det 
innebär att varje risk som finns i Tobii AB-koncernen 
innan utdelningen av Tobii Dynavox och som efter ut-
delningen kommer att finnas i Tobii Dynavox kommer att 
ha större betydelse för Tobii Dynavox som ett fristående 
bolag. Det kan gälla till exempel förutsättningarna att 
hantera oförutsedda anspråk och kostnader av väsentlig 
betydelse. Till detta kommer att den mer specialiserade 
verksamheten som kommer att bedrivas i Tobii Dynavox 
kommer att sakna de möjligheter att utjämna effekterna 
av vissa verksamhetsrisker som Tobii AB-koncernen har 
i dess nuvarande form. Dessa risker kan för det fall att 
de materialiseras få en negativ effekt på Tobii Dynavox 
verksamhet och finansiella ställning. 
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RISKER RELATERADE TILL  
TOBII DYNAVOX STAMAKTIER

En aktiv, likvid och fungerande marknad för handel 
med Tobii Dynavox stamaktier kanske inte utveck-
las, kursen för stamaktierna kan bli volatil och 
potentiella investerare kan förlora en del av eller 
hela sin investering
Före noteringen på Nasdaq Stockholm finns det inte 
någon marknad för Tobii Dynavox stamaktier. Följakt-
ligen finns det en risk att en aktiv och likvid marknad 
för handel i Tobii Dynavox stamaktier inte kommer att 
utvecklas efter noteringen på Nasdaq Stockholm. 
Låg likviditet i Tobii Dynavox stamaktier skulle kunna 
medföra svårigheter att sälja stamaktier vid den tidpunkt 
som aktieägaren önskar eller till ett pris som skulle 
kunna erhållas om en gynnsammare likviditet rådde. Det 
finns även en risk att en aktiv och likvid marknad, om en 
sådan utvecklas, inte kommer att bestå efter noteringen 
på Nasdaq Stockholm. 

Tobii Dynavox möjlighet att lämna utdelning till sina 
aktieägare beror på Bolagets framtida intjäning, 
finansiella ställning, kassaflöden, behov av rörelse-
kapital, investeringsbehov och andra faktorer
Storleken av framtida utdelning från Bolaget är beroen-
de av ett antal faktorer, såsom Bolagets framtida vinst, 
finansiella ställning, kassaflöde, behov av rörelsekapital, 
investeringar och andra faktorer. Tobii Dynavox har an-
tagit en utdelningspolicy enligt vilken Bolagets styrelse 
avser att vinst primärt ska återinvesteras och an vändas 
till flera av styrelsen identifierade tillväxtmöjlig heter på 
kort sikt (både organiska och icke-organiska). Styrelsen 
ska löpande utvärdera möjligheten till utdel ning, med 
beaktande av potentiella förvärvsmöjligheter och andra 
strategiska initiativ.  Tobii Dynavox kan komma att inte 
ha tillräckligt utdelningsbara medel och Tobii  Dynavox 
aktieägare kan komma att besluta att inte  utbetala 
utdelning i fram tiden. 

Valutakursdifferenser kan ha en väsentligt  
negativ påverkan på värdet på aktieinnehav  
eller betalda utdelningar
Tobii Dynavox stamaktier kommer endast att noteras i 
SEK och eventuella utdelningar kommer att betalas i 
SEK. Det innebär att aktieägare utanför Sverige kan få 
en negativ effekt på värdet av innehav och utdelningar 
när dessa omvandlas till andra valutor om svenska kro-
nan minskar i värde mot den aktuella valutan.

Aktieägare i USA eller andra länder utanför  
Sverige kanske inte kan delta i eventuella  
framtida kontantemissioner
Om Bolaget emitterar nya aktier i en kontantemission 
ska aktieägare som en huvudregel ha företrädesrätt 
att teckna nya aktier i förhållande till antalet aktier som 
innehades före emissionen. Aktieägare i vissa andra 
länder kan dock omfattas av begränsningar som hindrar 
dem från att delta i sådana företrädesemissioner eller 
på andra sätt försvårar eller begränsar deras deltagan-
de. Exempelvis kan aktieägare i USA vara förhindrade 
att utnyttja sådana teckningsrätter för att teckna nya 
stamaktier om inte en registrering enligt Securities Act 
lämnas in och registreras avseende sådana stamakti-
er eller om inget undantag från registreringskraven i 
Securities Act är tillämpligt. Aktieägare i andra jurisdik-
tioner utanför Sverige kan påverkas på liknande sätt om 
teckningsrätterna och de nya stamaktierna som erbjuds 
inte har registrerats hos eller godkänts av de behöriga 
myndigheterna i dessa jurisdiktioner. Tobii Dynavox har 
ingen skyldighet att inlämna något registreringsdoku-
ment enligt Securities Act eller söka liknande godkän-
nanden enligt lagarna i någon annan jurisdiktion utanför 
Sverige såvitt avser teckningsrätter och stamaktier, och 
att göra detta i framtiden kan bli opraktiskt och kost-
samt. I den utsträckning som Tobii Dynavox aktieägare i 
jurisdiktioner utanför Sverige inte kan utöva sina rättig-
heter att teckna nya stamaktier i framtida företrädese-
missioner skulle deras ägande i Bolaget kunna spädas 
ut eller minska.

 Aktieägare i USA kan ha svårigheter att åberopa 
vissa civilrättigheter 
Tobii Dynavox är ett företag som är inkorporerat enligt 
svensk rätt. En majoritet av dess styrelseledamöter, 
 ledande befattningshavare och revisorer är bosatta 
utanför USA, och en majoritet av dess tillgångar och 
dessa personers tillgångar är utanför USA. Det kan 
därför vara omöjligt för amerikanska aktieägare i Tobii 
Dynavox att driva process i USA eller någon annanstans 
utanför Sverige mot företaget eller dessa personer, eller 
att få verkställighet av dom från amerikansk eller annan 
domstol mot företaget eller dessa personer, oavsett om 
de bygger på bestämmelserna om civilrättsligt ansvar 
i amerikanska federala värdepapperslagar eller andra 
lagar i USA eller någon delstat därav. 
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Bakgrund och motiv

Sedan starten för 20 år sedan har Tobii AB byggt upp tre starka affärsområden: Tobii Dynavox, Tobii Pro och 
Tobii Tech. I dag är vart och ett av dessa affärsområden väletablerade aktörer på sina respektive marknader. Den 
nuvarande strukturen har tjänat Tobii AB väl och har starkt bidragit till att skapa ett starkt företag inom både ey-
etracking-teknik och kommunikationshjälpmedel. Tobii AB:s affärsområden har vuxit och mognat sida vid sida och 
är idag självständiga och framgångsrika verksamheter, var och en med sin egen unika affärsdynamik. Synergierna 
mellan Tobii Dynavox och de två andra affärsområdena har gradvis minskat till en mycket begränsad nivå. Tobii AB:s 
respektive Tobii Dynavox styrelse anser att en uppdelning av Tobii-koncernen i två delar – en bestående av affärs-
området Tobii Dynavox och en bestående av en sammanslagning av affärsområdena Tobii Pro och Tobii Tech – har 
potential att ytterligare accelerera den långsiktiga tillväxten och framgången för båda företagen, och därigenom 
skapa betydande aktieägarvärden.

Styrelsen för Tobii Dynavox är ansvarig för innehållet i detta Prospekt. Enligt styrelsens kännedom 
 överensstämmer den information som ges i Prospektet med sakförhållandena och ingen uppgift  

som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats. 
 

23 november 2021
Tobii Dynavox AB (publ)

Styrelsen
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Information om utdelning av 
stamaktierna i Tobii Dynavox

BESLUT OM UTDELNING OCH  
UTDELNINGSRELATION 
Extra bolagsstämman i Tobii AB den 25 oktober 2021 
beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut 
samtliga stamaktier i det helägda dotterbolaget Tobii 
Dynavox till stamaktieägarna i Tobii AB. Stamaktierna 
i Tobii Dynavox delas ut till Tobii AB:s aktieägare i pro-
portion till varje aktieägares innehav i Tobii AB på den 
av styrelsen för Tobii AB fastställda avstämningsdag för 
utdelningen. 

Utöver att vara registrerad som aktieägare på 
avstämningsdagen för utdelningen (direktregistrerad 
eller genom förvaltare) behöver inga åtgärder vidtas 
för att erhålla stamaktier i Bolaget. Utdelningen avses 
ske i enlighet med de så kallade Lex ASEA-reglerna, 
vilket innebär att någon omedelbar beskattning inte 
uppkommer för fysiska personer och aktiebolag som är 
obegränsat skattskyldiga i Sverige. Se vidare avsnittet 
”Skattefrågor i Sverige” nedan. 

För varje stamaktie i Tobii AB erhålls en stamaktie i 
Tobii Dynavox. 

AVSTÄMNINGSDAG 
Styrelsen i Tobii AB har beslutat att avstämningsdag 
för rätt till att erhålla stamaktier i Tobii Dynavox är den 
7 december 2021. Sista dag för handel i Tobii AB:s sta-
maktier inklusive rätt till utdelning av stamaktier i Tobii 
Dynavox är den 3 december 2021. Stamaktierna i Tobii 
AB handlas exklusive rätt till utdelning av stamaktier i 
Tobii Dynavox från och med den 6 december 2021. 

ERHÅLLANDE AV STAMAKTIER  
I TOBII DYNAVOX
De som på avstämningsdagen för utdelningen av Tobii 
Dynavox är införda i den av Euroclear Sweden förda 
aktieboken över stamaktieägare i Tobii AB erhåller utan 
åtgärd stamaktier i Tobii Dynavox. Stamaktierna i Tobii 
Dynavox kommer att finnas tillgängliga på utdelnings-
berättigade aktieägares VP-konton (eller VP-konto som 
tillhör den som på annat sätt är berättigad till utdelning) 
senast två bankdagar efter avstämningsdagen. Därefter 
kommer Euroclear Sweden att sända ut en avi med 
uppgift om det antal stamaktier som finns registrerade 
på mottagarens VP-konto.

FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAV 
De aktieägare som på avstämningsdagen för utdel-
ningen av stamaktierna i Tobii Dynavox har sitt innehav 
i Tobii AB förvaltarregistrerat (till exempel hos en bank 
eller annan förvaltare) erhåller inga redovisningsupp-
gifter från Euroclear Sweden. Avisering och utbokning 
av stamaktierna i Tobii Dynavox till förvaltarregistrerade 
aktieägares konto kommer istället att ske i enlighet med 
respektive förvaltares rutiner.

NOTERING AV STAMAKTIERNA  
I TOBII DYNAVOX
Den 11 november 2021 beslöt Nasdaq Stockholms 
bolagskommitté att Bolaget uppfyller gällande note-
ringskrav på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm 
kommer att godkänna en ansökan om upptagande till 
handel av Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm 
under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland 
att Bolaget inkommer med en sådan ansökan och att 
spridningskravet för dess stamaktier är uppfyllt. Beräk-
nad första dag för handel är den 9 december 2021.

RÄTT TILL UTDELNING 
Stamaktierna i Tobii Dynavox medför rätt till utdelning 
för första gången på den avstämningsdag för utdelning 
som infaller närmast efter att utdelningen av stamakti-
erna i Tobii Dynavox har verkställts. Eventuell utdelning 
betalas ut efter beslut av bolagsstämma. Utbetalning 
av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear Sweden 
eller, i det fall stamaktierna är förvaltarregistrerade, i en-
lighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till sådan 
utdelning tillkommer den som på den av bolagsstäm-
man fastställda avstämningsdagen för utdelningen var 
registrerad som ägare i den av Euroclear Sweden förda 
aktieboken. För vidare information om Tobii Dynavox 
utdelningspolicy, se avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning 
– Finansiella mål och utdelningspolicy”. För informa-
tion om skatt på utdelning, se avsnittet ”Skattefrågor i 
Sverige”.

TRANSAKTIONSKOSTNADER 
De totala kostnaderna för den föreslagna uppdelningen 
av Tobii AB-koncernen uppskattas uppgå till cirka 30 
MSEK. Tobii Dynavox förväntar sig inte att belastas med 
några transaktionskostnader under 2021.
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Marknadsöversikt

Prospektet innehåller verksamhets- och marknadsdata rörande Tobii Dynavox verksamhet och marknader 
men Tobii Dynavox är verksam i en bransch där det är svårt att erhålla exakt bransch- och marknadsinfor-
mation. Tobii Dynavox har erhållit viss marknadsdata, uppskattningar avseende framtida marknadsutveck-
ling samt data avseende konkurrenspositionen i Prospektet från en rapport daterad den 29 mars 2021 
som tagits fram av Arthur D. Little (”Rapporten”). Tobii Dynavox har beställt Rapporten och Bolagets 
uppfattning är att den är tillförlitlig. Som en del av sitt underlag för Rapporten har Arthur D. Little erhål-
lit marknads- och bolagsinformation från Tobii Dynavox. Bolaget kan inte garantera sådan informations 
riktighet eller fullständighet och Tobii Dynavox har inte gjort någon oberoende verifiering av marknadsdata 
eller data avseende konkurrenspositionen som ingår i Prospektet. Information som anskaffats från tredje 
part har återgetts korrekt och såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som offentliggjorts 
av denna tredje part har inga sakförhållanden utelämnats som skulle göra den återgivna informationen 
felaktig eller vilseledande.

Däröver har Bolaget gjort ett flertal uttalanden i Prospektet avseende sin bransch och konkurrensposition 
inom branschen. Dessa uttalanden är baserade på Bolagets erfarenhet och egen undersökning avseende 
marknadsförhållandena. Tobii Dynavox 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 Tobii Dynavox inter-
na undersökningar eller information har blivit verifierade av oberoende källor, som kan ha uppskattningar 
eller åsikter avseende branschrelaterad information som skiljer sig från Tobii Dynavox. Tobii Dynavox kon-
kurrenter kan definiera sina marknadspositioner på ett annat sätt än Tobii Dynavox, och kan även definiera 
verksamhet och resultatmått på ett sätt som gör att informationen inte kan jämföras med Tobii Dynavox 
information.

Marknads- och verksamhetsinformation kan innehålla uppskattningar vad avser framtida marknadsutveck-
ling 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 fram-
åtriktade informationen. Läs avsnittet ”Viktig information till investerare - Framåtriktade uttalanden”. 

1 Marknadsundersökning utförd av Arthur D. Little.

INTRODUKTION
Möjligheten att kommunicera är en grundläggande 
mänsklig rättighet. Trots detta har runt 50 miljoner 
människor så pass nedsatt talförmåga att de inte kan 
uttrycka sig själva – trots att tekniken finns för att möj-
liggöra detta.1 Som ett resultat har miljoner människor 
svårt att delta i samhället, utbilda sig, arbeta och uppnå 
sin fulla potential. Tobii Dynavox jobbar med att rätta till 
den ojämlikhet som existerar i samhället genom att ge 
personer med funktionsnedsättningar möjlighet att göra 
vad de tidigare kunnat eller aldrig trodde var möjligt - 
detta är Tobii Dynavox mission.

Tobii Dynavox strävar efter att på stor skala göra 
skillnad över hela världen på ett mänskligt och empa-
tiskt sätt. Detta har resulterat i att Tobii Dynavox, sedan 

Tobii AB grundades 2001, enligt Bolagets uppskatt-
ning, hjälpt över hundratusen människor kommunicera 
med den allra senaste tekniken samt, enligt Bolagets 
bedömning, tillhandahållit support i världsklass och 
genuint stöd genom användarens hela resa genom livet.

Användare av kommunikationshjälpmedel är personer 
med nedsatt talförmåga eller motoriska nedsättningar 
som begränsar deras förmåga att kommunicera och in-
teragera med sin omvärld. Detta innefattar bland annat 
barn med autism och cerebral pares (CP), vuxna med 
ryggmärgsskador och personer med afasi eller amyo-
trofisk lateralskleros (”ALS”). Dessa personer har i sin 
tur familjer och vänner, de har ambitioner och passioner 
och de har drömmar och önskemål om att lära sig och 
att bidra till samhället. Förmågan till kommunikation är 
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helt avgörande för att leva ett så rikt och värdigt liv som 
möjligt. Tobii Dynavox och andra aktörer på marknaden 
fyller en oerhört viktig funktion i att tillhandahålla bra, 
användarvänliga lösningar med god support, som gör 
att alla dessa fantastiska människor kan förverkliga sin 
fulla potential.

Diagnoserna hos dessa användare kan delas upp 
i följande tre kategorier: medfödda nedsättningar, 
progressiva diagnoser och afasi. Bolaget erbjuder även 
lösningar för lärare och elever i specialskolor och vid 
specialundervisning. Specialundervisning motsvarar 
mindre än 10 procent av Bolagets nettoomsättning. 
Dessa lösningar är delvis en annan marknad än den för 
kommunikationshjälpmedel då kunder ofta är en skola 
eller institution. Slutanvändaren, det vill säga eleven 
eller individer som är i behov av kommunikationshjälp-
medel, är dock ofta densamma. Därför finns synergier 
och överlapp mellan de två marknaderna.

Majoriteten av individer som är i behov av kommuni-
kationshjälpmedel är i stor utsträckning beroende av 
offentliga och privata ersättningssystem för att kunna 
köpa Bolagets produkter. Ersättningsstödet varierar 
kraftigt mellan olika länder och är avgörande för möj-
ligheten att sälja kommunikationshjälpmedel inom ett 
land. På övergripande nivå påverkas hela marknaden av 
tillgång till ersättning för hälsovård i olika länder, med 
USA som den viktigaste marknaden. Detta har resulte-
rat i att ungefär två procent (eller runt 50 000 individer) 
av de som årligen diagnosticeras faktiskt får hjälp eller 
erbjuds en lösning.1 

Inom specialskolan råder det låg penetration där 
inköpare på huvudmarknaderna (t.ex. USA, Sverige, 
Norge och Storbritannien) ofta, trots att de har avsatt 
budget för specialundervisning, inte har kännedom om 
det tillgängliga utbudet på marknaden. 

Utöver tillgången till ersättningssystem, påverkas 
användarna och dess anhöriga av deras vilja och för-
måga att engagera sig i dialog med terapeuter, läkare, 
försäkringsinstanser, lärare och skolor. Ökad kännedom 
om tillgängliga lösningar och deras effektivitet är därför 
en viktig drivkraft för att öka penetrationen av tillgängli-
ga lösningar. 

MARKNADEN FÖR  
KOMMUNIKATIONSHJÄLPMEDEL2

Kommunikationshjälpmedel definition
Kommunikationshjälpmedel är ett samlingsnamn för 
olika hjälpmedel, tekniker och lösningar som möjliggör 
kommunikation mellan människor trots fysiska, kun-
skapsmässiga eller kognitiva hinder. Det är ett verktyg, 
en strategi, ett stöd eller någon form av kommunikation 
som används tillsammans med, eller istället för, talat 
språk. Kommunikationshjälpmedel är en del av den 
bredare hjälpmedelstekniska marknaden som bland 
annat omfattar lösningar för hörsel- samt synskadade 
personer och rörelseförhindrade individer. Kommu-

nikationshjälpmedel finns i flera olika varianter och 
ger individer möjligheten att uttrycka sig på det sätt 
som passar bäst, ofta en kombination av någon av 
 följande lösningar: 
•  Kroppsförankrade kommunikationshjälpmedel: Gester, 

kroppsspråk, ansiktsuttryck, tecken och ljud.
•  Lågteknologiska kommunikationshjälpmedel: 

 Pappersbaserade kommunikationsböcker eller sidor 
med symboler/text som användaren kan peka på.

•  Högteknologiska kommunikationshjälpmedel: 
 Pekskärmsbaserade- eller ögonstyrda datorenheter 
som omvandlar symboler och text till tal.

Användarkategorier
Diagnoser som ofta leder till nedsatt talförmåga och/el-
ler motoriska nedsättningar kan delas in i tre huvudsak-
liga kategorier. Användare inom respektive kategorier 
har liknande behov av lösningar, verktyg och hjälp. 
•  Medfödda nedsättningar: Individer som är födda med 

kommunikationssvårigheter som kännetecknas av ned-
satt förmåga till tal, språk samt läs- och skrivsvårighe-
ter (t.ex. cerebral pares (CP), autism eller intellektuellt 
funktionshindrade).

•  Progressiva diagnoser: Sjukdomar med gradvis funk-
tionsnedsättning över tid som kan ske över många år 
eller kortare tidsperioder (t.ex. ALS, multipel skleros 
(”MS”) eller Parkinsons).

•  Afasi: Vanligtvis en konsekvens av stroke eller 
 traumatiska hjärnskador som påverkar produktionen 
eller förståelsen av tal och/eller förmågan att läsa 
samt skriva.

De tre olika användarkategorierna skiljer sig åt i pre-
valens och incidens, där prevalens avser befintliga fall, 
medan incidens avser nya fall per år. Medfödda ned-
sättningar är den största kategorin vad gäller antal indi-
vider globalt då individer i denna kategori i genomsnitt 
lever betydligt längre med sin diagnos än övriga kate-
gorier. Kategorin afasi har högst incidens, men då den 
genomsnittliga åldern när människor drabbas är hög, är 
prevalensen ändå lägre än för medfödda nedsättningar.3 

Ersättningsprocess 
Majoriteten av de individer som är i behov av kommu-
nikationshjälpmedel är i stor utsträckning beroende 
av offentliga och privata ersättningssystem för köp av 
lösningarna. Den betalande parten är ofta ett privat 
eller offentligt ersättningsorgan. Även terapeuter och 
logopeder är viktiga intressenter inom segmentet på 
grund av sin roll som förskrivare, där den betalande 
parten ofta är ett försäkringssystem i samarbete med 
sjukhus, skolor eller rehabiliteringskliniker. 

I de flesta länder med etablerade ersättningssystem 
omfattar förskrivningsprocessen tre steg:
•  En person besöker ett sjukhus eller ett utprovnings-

centrum. En expert (ofta en logoped) gör en klinisk 

1 Marknadsundersökning utförd av Arthur D. Little.
2 Inom branschen refereras detta till som AKK eller Alternativ och Kompletterande Kommunikation (eng. AAC – Augmentative and Alternative Communication).
3 Marknadsundersökning utförd av Arthur D. Little.
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utprovning som fastställer personens behov av 
kommunikationshjälpmedel och en föreslagen lösning. 
Om behovet av en sådan lösning bekräftas, skickas 
utprovningen till leverantören av den föreslagna kom-
munikationsenheten eller dennes återförsäljare. Leve-
rantören lämnar då en offert på den valda lösningen.

•  Ersättningsorganet (i USA t.ex. Medicare, Medicaid 
eller ett privat försäkringsbolag) får den kliniska  
utprovningen och offerten (tillsammans kallat  
”ersättningspaket”). Leverantören av kommunika-
tionsenheten och det aktuella ersättningsorganet 

1 Marknadsundersökning utförd av Arthur D. Little.
2 Tobii Dynavox bedömning.

Vanlig ersättningsprocess för kommunikationshjälpmedel2

Incidens och prevalens av människor i behov av kommunikationshjälpmedel1
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handlägger ordern och tar fram ytterligare dokumenta-
tion om sådan behövs.

•  När ersättningsorganet har godkänt ersättningspa-
ketet levererar leverantören kommunikationsenheten 
till slutanvändaren och hjälper till med installation, 
anpassning och utbildning. Ersättningsorganet faktu-
reras av leverantören. I USA är betalningsfristen upp 
emot tre månader och i genomsnitt betydligt längre 
inom detta område än inom många andra branscher.
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Marknader / ersättning i olika länder
Ersättningsstödet varierar från land till land och är avgö-
rande för möjligheten att sälja kommunikationshjälpme-
del. På övergripande nivå påverkas hela marknaden av 
tillgången till ersättning för hälsovård i olika länder, med 
USA som den idag viktigaste marknaden. Kommunika-
tionshjälpmedel utgör dock en väldigt liten andel av de 
totala hälsovårdsbudgetarna, vilket gör att ersättningen 
för detta delområde inte nödvändigtvis korrelerar med 
den övergripande hälsovårdsbudgeten. Det finns vidare 
en generell trend i många delar av världen att gradvis 
stärka ställningen och möjligheterna för personer med 
särskilda behov.1 

Två viktiga faktorer i ersättningsprocessen som 
påverkar förmågan att sälja kommunikationshjälpmedel 
är ersättningsstrukturen inom ett land samt möjlighe-
ten för individen att erhålla ersättning. I länder med 
centraliserade strukturer är det enklare för användare 
och leverantörer att erhålla ersättning då kraven oftast 
är enhetliga och standardiserade. Norge är det land 
med den starkaste ersättningsstrukturen och känne-
tecknas av ett nationellt beslutsorgan, ersättningar och 
upphandlingar. Många andra länder innehar mer eller 
mindre decentraliserade ersättningsorgan och således 
varierande marknadseffektivitet. Detta skapar ibland en 
barriär för nya leverantörer som saknar ersättningsex-
pertis utan närvaro på den lokala marknaden.2

I många länder har de flesta individer med ett behov 
av kommunikationshjälpmedel legala rättigheter att få 
tillgång till kommunikationsenheter, däremot erbjuder 
länderna olika grader av offentlig ersättning. I andra 
länder kan det finnas möjligheter till ersättning, som 

däremot är begränsad till en låg nivå eller endast tillgo-
doser individer med vissa diagnoser alternativt kräver 
en substantiell del privat finansiering.3 

Med anledning av skillnader i ersättningsgrad och 
legala rättigheter kan den globala marknaden för 
kommunikationshjälpmedel delas in i fyra olika grupper 
baserat på uppskattad nivå av tillgänglig ersättning och 
övrigt ekosystem:
•  USA: USA är på grund av storleken på landet och 

stark tillgång till ersättning en egen kategori och 
utgör största delen av världsmarknaden och Tobii 
Dynavox försäljning. Ersättningssystemet är komplext 
och svårnavigerat men Tobii Dynavox har omfattande 
kunskap i att hantera alla steg i processen.4 

•  Länder med hög ersättningsnivå5: Länder med relativt 
starka ersättningssystem. Däremot kan det finnas varie-
rande täckning på regional nivå eller brist på kännedom. 
I de flesta länder i denna kategori har alla med behov rätt 
till offentlig ersättning för kommunikationshjälpmedel.6 

•  Länder med viss ersättningsnivå7: Dessa länder har 
mindre omfattande ersättningssystem eller väldigt be-
gränsade system. I vissa fall har enbart en viss andel 
av befolkningen rätt till fullständig offentlig ersättning. 
Kännedomen om kommunikationshjälpmedel är relativt 
låg i denna kategori. Individer har oftast legala rättig-
heter till kommunikationshjälpmedel och det kan även 
finnas ett ersättningsramverk på plats, men i praktiken 
är det svårt att erhålla ersättning.8 

•  Länder med låg ersättningsnivå9: Länder med låg nivå 
av offentlig ersättning. Låg kännedom på grund av låg 
specialisering i sjukvården och bristfälligt ekosystem för 
att identifiera och få hjälp med funktionsnedsättningar.10

1 Marknadsundersökning utförd av Arthur D. Little.
2 Marknadsundersökning utförd av Arthur D. Little.
3 Marknadsundersökning utförd av Arthur D. Little.
4 Marknadsundersökning utförd av Arthur D. Little.
5 Norge, Island, Sverige, Danmark, Slovenien, Australien, Nederländerna, Tyskland, Schweiz, Nya Zeeland, Kanada.
6 Marknadsundersökning utförd av Arthur D. Little.
7  Irland, Finland, Österrike, Storbritannien, Cypern, Estland, Belgien, Litauen, Frankrike, Israel, Kroatien, Italien, Polen, Costa Rica, Bulgarien, Japan, Spanien, Ungern, Tjeckien,  

Argentina, Portugal, Sydafrika, Ryssland, Taiwan, Sydkorea, Mexiko, Qatar, Kuwait, Chile.
8 Marknadsundersökning utförd av Arthur D. Little.
9 Resten av världen.
10 Marknadsundersökning utförd av Arthur D. Little.
11 Marknadsundersökning utförd av Arthur D. Little.

Översikt av USA och ett urval av länder med hög ersättningsnivå11
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Stor variation i utgiftsnivå per capita
I många länder, annat än länder med hög ersättnings-
nivå, saknas idag effektiva system för ersättning och 
förskrivning av kommunikationshjälpmedel. Penetra-
tionsgraden i dessa länder är väldigt låg eller obefintlig.

Som ett resultat av detta är det stor spridning i utgif-
ter per capita relaterade till kommunikationshjälpmedel 
mellan olika länder. Norge har högst utgiftsnivå per 
capita med USD 1,2 per capita som ett resultat av ett 
centraliserat beslut- och upphandlingsorgan. Inom Sve-
rige, Danmark och Frankrike kan penetrationen skilja sig 
avsevärt mellan regioner på grund av flera decentrali-
serade regionala/lokala besluts- och upphandlingsor-
gan. Lägre utgifter per capita i ett givet land indikerar 
potential för långsiktigt starkare framtida tillväxt.1 

Sammansättning, storlek och tillväxt
Bara en liten del av de individer som behöver kommuni-
kationshjälpmedel bor idag i en del av världen där sam-
hället och vårdsystemen kan tillhandahålla samt ersätta 
dem för de lösningar de behöver. I termer av prevalens 
på global nivå har runt 200 miljoner människor talsvårig-
heter och runt 50 miljoner människor (över 0.5 procent 
av världens befolkning) har så kraftigt nedsatt kommu-
nikationsförmåga att dessa individer inte kan kommu-
nicera effektivt utan hjälp av kommunikationshjälpme-
del. I termer av incidens är det årligen över 2 miljoner 
människor som får en diagnos som ger ett behov av ett 
avancerat kommunikationshjälpmedel. Av dessa är det 

1 Marknadsundersökning utförd av Arthur D. Little.
2 Marknadsundersökning utförd av Arthur D. Little.
3 Marknadsundersökning utförd av Arthur D. Little.
4 Marknadsundersökning utförd av Arthur D. Little.

Utgifter för kommunikationshjälpmedel per capita, 2020 (USD)2
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endast ungefär 2 procent (eller runt 50 000 individer) 
som till slut får tillgång till ett sådant hjälpmedel. Den 
nuvarande låga penetrationsgraden innebär att det finns 
en god potential för marknaden att växa över lång tid. 
Det bedöms att marknaden för kommunikationshjälp-
medel kan växa med knappt tio procent årligen under 
de kommande decennierna.3 

Marknaden som Tobii Dynavox är verksam inom kan 
brytas ned i en bredare adresserbar marknad, en för 
tillfället tillgänglig marknad och Tobii Dynavox faktiska 
marknad4: 
•  Total adresserbar marknad (”TAM”): På global nivå 

består denna del av marknaden av runt 50 miljoner 
människor som har talsvårigheter och anses vara i 
behov av kommunikationshjälpmedel. Värdet på mark-
naden är uppskattat till USD 4,7 miljarder årligen och 
förväntas växa 2 procent per år (2020-2030). Tillväx-
ten förväntas att drivas av befolkningstillväxt (primärt 
inom tillväxtmarknader).

•  Tillgänglig adresserbar marknad (”SAM”) – <15 
procent av TAM (i värde): Människor i behov av 
kommunikationshjälpmedel och som har tillgång till 
ersättning. Värdet på denna marknad anses vara cirka 
670 MUSD per år och förväntas växa 7 procent per 
år (2020-2030). Marknadstillväxten förväntas vara 
drivet av förbättrad och utökad tillgång till ersättning 
inom olika marknader. En annan pådrivande faktor är 
högre kännedom om kommunikationshjälpmedel bland 
allmänheten, förskrivare, användare och dess familjer. 
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•  Faktisk marknad (”SOM”) - <40 procent av SAM (i 
värde): Andelen människor som faktiskt får tillgång till 
kommunikationshjälpmedel, vilket utgör endast cirka 
50 000 människor per år. Värdet på denna del av 
marknaden är uppskattat till cirka 230 MUSD per år 
och motsvarar summan av alla kommunikationshjälp-
medel som säljs globalt, både ny- och ersättnings-
försäljning. På aggregerad nivå förväntas tillväxten 
knappt tio procent per år (2020-2030) men kan vara 
högre eller lägre för de individuella leverantörerna. Till-
växten förväntas vara pådriven av (i) högre kännedom 
samt kompetens om kommunikationshjälpmedel bland 
förskrivare, familjer och användare; (ii) ökat antal för-
säljare inom fler geografiska områden; (iii) förbättrad 
implementering och kundnöjdhet via bättre lösningar, 
implementeringssupport och kundtjänst.

Vid 2030 uppskattas faktisk marknad till cirka 550 
MUSD per år (från cirka 230 MUSD i 2020).1 USA 
förväntas fortfarande vara den största marknaden men 
kategorin länder med låg ersättningsnivå förväntas växa 
högst procentuellt. Tillväxten i länder med låg ersätt-
ningsnivå antas vara pådriven av utvecklandet av ersätt-
ningssystemen, så att fler människor i behov av kom-

1 Marknadsundersökning utförd av Arthur D. Little.

Faktisk marknad efter ersättningsnivå och faktisk marknad efter användargrupp1

munikationshjälpmedel får den lösningen dem behöver. 
Försäljning till individer med medfödda nedsättningar 
förväntas fortsatt vara den största kategorin.

Viktiga trender och drivkrafter
Det finns flera viktiga underliggande trender och 
drivkrafter som förväntas öka marknadsstorleken och 
penetrationen framöver.

Ökad tillgång till ersättning för kommunikationsmedel 
Globalt sett är ersättningssystemen begränsade, 
omogna och ojämnt fördelade men Tobii Dynavox 
upplever en positiv utveckling inom många marknader 
och en stor potential att själva driva på förbättringen. 
Många individer i behov av kommunikationshjälpmedel 
har fortsatt ingen eller endast delvis möjlighet att få 
kommunikationslösningar finansierade av det offentliga 
ersättningssystemet. Även i länder med robusta regel-
verk är det i praktiken svårt att erhålla en lösning. Tobii 
Dynavox anser att Bolagets expertis och infrastruktur 
inom ersättningar, framförallt i USA, men även inom 
andra direkta marknader, är en utmärkande kompetens 
och något Bolaget kan exportera i takt med expansion 
till länder med viss- samt låg ersättningsnivå.
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Tobii Dynavox adresserbara marknad förväntas växa i 
takt med att samhällets investeringar i kommunikations-
hjälpmedel ökar, men även i takt med att kännedomen 
om kommunikationshjälpmedel ökar bland förskrivare 
som i sin tur leder till bättre lagstiftning och högre 
prioritet inom hälsovårdsbudgetar. Tillväxten förväntas 
komma från att grundläggande rättigheter till ersättning 
implementeras i länder med viss- samt låg ersättnings-
nivå. Utöver detta så förväntas USA och länder med 
hög ersättningsnivå förbättra och förenkla möjligheten 
för dess medborgare att få de lösningar dem behöver.

Ökad kännedom och kompetens bland förskrivare och 
andra beslutsfattare inom kommunikationshjälpmedel
Förskrivare och beslutsfattare inom kommunikations-
hjälpmedel är vanligtvis licensierade logopeder och te-
rapeuter, medicinsk personal eller speciallärare. Bland 
dessa utövare är den grundläggande kompetensen och 
kännedomen om kommunikationshjälpmedel låg då bra 
sådana lösningar inte funnits så länge, och det i många 
marknader inte finns krav på fortsatt utbildning efter 
examinering/licensiering. Ökad utbildning om tillgängli-
ga kommunikationshjälpmedel både under den formella 
utbildningen och även sedermera under utövning ökar 
den allmänna kännedomen samt framgången med 
patienter och användare.

En positiv trend under senare år är att kommuni-
kationshjälpmedel har inkluderats i utbildningen av 
licensierade logopeder och Tobii Dynavox ser potential 
i utökad användning av tekniken. Till exempel har två 
länder (USA och Nederländerna) introducerat obliga-
toriska krav på fortsatt utbildning efter examinering/
licensiering och fler länder förväntas följa. Tobii Dynavox 
har, likt marknaden i övrigt, ökat sitt fokus på storskalig 
utbildning och utbildade under 2020 ett rekordantal 
yrkesverksamma förskrivare och vårdnadshavare med 
över 100 000 utbildade under året. 

Ökad medvetenhet bland allmänheten, användare av 
kommunikationshjälpmedel och deras familjer
Den stora majoriteten människor är omedvetna om 
konceptet att vara icke-verbal eller att ha komplexa 
kommunikationssvårigheter samt behov. Ännu färre 
är medvetna om existerande och tillgängliga kommu-
nikationshjälpmedel. Kännedomen är låg bland barn 
och vuxna, samt nästan obefintlig hos den åldrande 
befolkningen. Oftast är det användare med engagera-
de och hängivna föräldrar/familjemedlemmar som blir 
framgångsrika i deras resa som en konsekvens av låg 
kännedom och kompetens bland skolor och förskrivare. 

Däremot ser Tobii Dynavox inkludering som en stor 
och betydande samhällstrend globalt. Initiativ som 
”Ice Bucket Challange” och välkända användare som 
till exempel Steven Hawking ökar kännedomen om 
kommunikationshjälpmedel. Tobii Dynavox arbetar aktivt 
med utbildning och marknadsföring av kommunikations-
hjälpmedel för att öka medvetenheten kring existerande 

och nya lösningar. ”Ice Bucket Challenge” startades till 
exempel av två Tobii Dynavox-användare och har hjälpt 
bidra till kännedomen om kommunikationshjälpmedel 
och användarnas utmaningar. 

Tobii Dynavox har under de senaste åren sett ett 
flertal andra positiva initiativ i samhället i allmänhet, i 
både privat och offentlig sektor. Den positiva inklude-
ringsvågen är delvis driven av ökad medvetenhet bland 
den offentliga såväl som den privata sektorns arbete 
mot FN:s Globala Mål. Tobii Dynavox har till exempel 
under 2020 ingått i partnerskap med Google i syfte att 
främja inkludering och möjliggjorde för användandet av 
Google Assistant på Tobii Dynavox lösningar. Tobii AB 
och Tobii Dynavox har även jobbat nära Microsoft för att 
möjliggöra ögonstyrning och symbolstöd i Microsofts 
lösningar. Bolaget har också sett positiva trender i 
termer av ökad lagstiftning kring kommunikationshjälp-
medel på flera marknader.

Ökad närvaro och tillgänglighet av kvalificerade säljare
Framgångsrik utprovning och implementering av kom-
munikationshjälpmedel kräver oftast mycket interaktion 
(oftast fysisk) mellan leverantör och slutanvändare. 
Användare behöver hjälp med att hitta den bäst läm-
pade lösningen för deras behov, hjälp med praktisk 
implementation (montering, anpassning, installation) 
samt assistans vid faktisk användning av lösningen (t.ex. 
via utbildning). Även i de mest utvecklade marknaderna 
som till exempel USA, är den geografiska täckningen 
och tillgängligheten av säljare och utbildare låg och 
begränsad i förhållande till behovet. Ökad närvaro av 
säljare och utbildare som kan bistå användarna förvän-
tas därmed driva ökad användning av kommunikations-
hjälpmedel. 

Att uppnå framgång för användare med kommuni-
kationshjälpmedel kräver oftast mer än att erhålla en 
produkt. För många användare är det en livslång resa 
som kan jämföras med att lära sig ett nytt språk. Oftast 
kräver användare signifikanta insatser från terapeuter 
och vårdnadshavare över längre tidsperioder. Detta är 
huvudsakliga skälet till att användare antingen lyckas 
alternativt slutar använda en kommunikationsenhet. 
En framgångsrik användare är ett av de viktigaste 
marknadsföringsverktygen för Tobii Dynavox. Även 
terapeuter som upplever att kommunikationshjälpmedel 
hjälper deras patienter är mer benägna att förskriva 
fler enheter. Förbättrad kvalitet samt användbarhet av 
lösningarna ökar framgången för användare och leder 
till ökad försäljning. Bättre förståelse, kunskap och tillit 
för tekniska lösningar är också en drivande faktor. Tobii 
Dynavox arbetar med investeringar i produktportföljen 
för att kunna erbjuda högkvalitativa, ändamålsenliga och 
användarvänliga lösningar till användarna. Bolaget arbe-
tar även aktivt med utbildning för att hjälpa slutanvän-
dare och närstående individer att fördelaktigt använda 
kommunikationshjälpmedel.
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Konkurrenslandskap kommunikationshjälpmedel 
Marknaden för kommunikationshjälpmedel definieras av 
aktörer som fokuserar på att utveckla och sälja kom-
munikationshjälpmedel i form av hårdvara, programvara 
och/eller tjänster. Enligt en studie som gjordes av Arthur 
D. Little 2021 var Tobii Dynavox den tydliga marknads-
ledaren1. Marknaden för kommunikationshjälpmedel kan 
beskrivas som koncentrerad till två leverantörer (Tobii 
Dynavox och PRC-Saltillo) med tillsammans ungefär 
50 procent av marknaden. Resterande 50 procent av 
marknaden är mer fragmenterad och består av en mix 
av helhets-, mjukvaru- och applikationsleverantörer. 
Tobii Dynavox har dock en väsentligt högre andel av 
marknaden för ögonstyrda hjälpmedel, men en lägre 
andel av marknaden för pekskärmsbaserade hjälp-
medel2. Med anledning av att penetrationen är så låg, 
lägger Tobii Dynavox och andra aktörer i huvudsak vikt 
på att expandera marknaden snarare än den inbördes 
fördelningen av den existerande marknaden. 

De flesta aktörer inom marknaden för kommunika-
tionshjälpmedel är baserade i USA eller västra Europa 
där ingen annan har samma globala räckvidd och skala 
som Tobii Dynavox.

Det krävs mycket mer än välfungerande produkter 
för att bli en etablerad spelare inom marknaden för 
kommunikationshjälpmedel. Utöver en högkvalitativ 
produkt behöver leverantörer erbjuda ett djupgående 
stöd och support till användare och andra intressenter. 
Detta kräver breda kompetenser och resurser vilket är 
komplext och dyrbart att utveckla. För närvarande finns 
endast ytterst begränsade eller relevanta substitut inom 
angränsade marknader. 

MARKNADEN FÖR SPECIALUNDERVISNING

Specialundervisning definition
På en övergripande nivå är specialundervisning utfor-
mat för att underlätta inlärning för elever med särskilda 
behov, som ofta har olika nivåer av kommunikationsned-
sättningar, och som ett resultat behöver ytterligare stöd 
och flexibla pedagogiska metoder för att delta i under-
visningsaktiviteter samt möta läroplaner (ofta lagstad-
gade) inom utbildning. 

Marknadssegmentet definieras av symbolbasera-
de mjukvarulösningar som används i samband med 
specialundervisning och kan ses som en angränsande 
marknad i förhållande till marknaden för kommuni-
kationshjälpmedel och som en del av den bredare 
hjälpmedelstekniska marknaden. Med symboler menas 
illustrationer som skapats för att representera ord och 
korta fraser för att hjälpa elever med kommunikationsut-
maningar. 

Symbolbaserade mjukvarulösningar kan kategorise-
ras vidare i tre bredare kategorier:
•  Mjukvara för pappersbaserade hjälpmedelsmaterial: 

Ger lärare tillgång till en symbolbank med olika sym-
boler, som de kan använda för att skriva ut pappersba-
serade undervisningsmaterial.

•  Mjukvara för webbaserat hjälpmedelsmaterial: Lärare 
och studenter arbetar online med interaktiva funktio-
naliteter men utan läroplansbaserade aktiviteter. Kan 
kombineras med kommunikationshjälpmedel för elever 
som exempelvis är i behov av ögonstyrda hjälpmedel.

•  Läroplansbaserad mjukvara: Symbolbaserad mjuk-
vara med anpassningsbara aktiviteter i olika nivåer av 
svårighetsgrader inklusive lärarguider och läroplaner. 

1  Enligt en marknadsundersökning utförd av Arthur D. Little. Enligt marknadsundersökningen var Tobii Dynavox marknadsledare med en uppskattad marknadsandel om knappt 40 procent. 
2 Marknadsundersökning utförd av Arthur D. Little.
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Faktisk marknad efter kategori3
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Kan också kombineras med kommunikationshjälpme-
del för elever som exempelvis är i behov av ögonstyrda 
hjälpmedel.

Diagnoser
Globalt sett finns det många elever som kan gynnas av 
specialundervisning i form av symbolbaserade mjukva-
rulösningar, men det är stora skillnader i nivå av behov. 
Elever med behov av specialundervisning har oftast 
en eller flera funktionsnedsättningar i form av fysiska-, 
beteendemässiga-, emotionella- eller kommunikativa 
nedsättningar. Exempel på diagnoser är Rett syndrom, 
Downs syndrom, autism, cerebral pares (CP) och intel-
lektuellt funktionshinder. 

Ekosystem / köpare
Köparna av mjukvarubaserad specialundervisning 
skiljer sig åt mellan länder och även ofta regionalt inom 
länderna. I Nordamerika och Australien är det ofta 
skoldistrikt som inhandlar verktyg för specialundervis-
ning vilket ofta leder till större fleråriga avtal. Men i till 
exempel Storbritannien sker inköpen på skolnivå (indi-
viduella skolor med lärare, administratörer, rektorer och 
IT-ansvariga som motpart) och därav är beställningarna 
ofta mindre i storlek. Föräldrar och vårdnadshavare står 
idag för en mindre del av inköpen. 

Sammansättning, storlek och tillväxt
Marknaden för symbolbaserad specialundervisnings-
mjukvara har delats in i tre kategorier baserat på länder 
och dess mognad av utbildningssystemet. De tre kate-
gorierna är USA, OECD-länder1 och resten av världen. 
Mognad i kontext av specialundervisning har beräknats 
utifrån andel professionella utövare av specialpedago-
gik i förhållande till populationen i helhet. Professionella 
utövare av specialpedagogik definieras som speci-

alundervisningslärare, lärare och andra köpare (t.ex. 
logopeder, administratörer och rektorer).

Marknaden som Tobii Dynavox är verksam inom kan 
delas in i tre övergripande kategorier2: 
•  Total adresserbar marknad: Beräknat utifrån antal 

adresserbara professionella utövare av specialpeda-
gogik där USA består av 1,3 miljoner professionella 
utövare, OECD-länderna 2,3 miljoner och resten av 
världen 9,7 miljoner. USA har den högsta andel pro-
fessionella utövare av specialpedagogik i förhållande 
till populationen (0,40 procent) vilket kan ses som en 
reflektion av mognaden av utbildningssystemet. Inom 
OECD-länderna är samma siffra 0,22 procent och i 
resten av världen 0,15 procent. Kina har till exempel 
endast 5 000 logopeder med en population på 1,4 
miljarder medan USA har 120 000 logopeder med en 
population på 330 miljoner – vilket indikerar skillna-
den i antal potentiella köpare. Värdet på denna del av 
marknaden är uppskattat till cirka 870 MUSD årligen 
och förväntas växa 6 procent per år (2020-2030). 

•  Tillgänglig adresserbar marknad: Estimerat baserat 
på andel av professionella utövare av specialpeda-
gogik med tillgänglig budget för specialundervisning. 
Skolsystemet i USA anses vara det mest väl finan-
sierade systemet i termer av budget för specialun-
dervisning där 75 procent av professionella utövare 
av specialpedagogik har tillgänglig budget. Samma 
siffra för OECD-länderna är 50 procent med stora 
skillnader mellan länderna inom gruppen. De flesta 
västeuropeiska länderna ligger närmre USA, men även 
vissa avancerade ekonomier som Tyskland saknar till 
exempel fortfarande wifi på allmänna skolor. I resten av 
världen finns det oftast lite eller ingen budget alls för 
specialundervisning. Värdet på denna del av markna-
den (tillgänglig adresserbar marknad) är uppskattat 
till cirka 180 MUSD per år och förväntas växa med 12 
procent per år (2020-2030). 

•  Faktisk marknad: Beräknat som andel av professio-
nella utövare av specialpedagogik som faktiskt köper 
mjukvarubaserad specialundervisning i förhållande 
till professionella utövare av specialpedagogik med 
tillgänglig budget (tillgänglig adresserbar marknad). 
I USA finns det en relativ hög kännedom om utbudet 
inom specialundervisning och dess fördelar men 
penetrationen är låg då endast uppskattningsvis 40 
procent av professionella utövare av specialpedagogik 
som har budgeterade medel för detta faktiskt köper 
mjukvarubaserad specialundervisning. Penetrationen 
förväntas öka i takt med ytterligare ökad kännedom 
om behov och tillgänglighet samt också i takt med att 
fler leverantörer erbjuder prenumerationsbaserade 
tjänster. Inom OECD är kännedomen mycket lägre 
(uppskattningsvis 10 procent av professionella utövare 
av specialpedagogik med budgeterade medel). Inom 
dessa länder förväntas penetrationen öka kraftigt de 
närmsta åren. Värdet på den globala marknaden upp-
skattas till under 50 MUSD och förväntas växa med 
knappt 20 procent per år (2020-2030).

1  OECD innefattar Australien, Belgien, Chile, Colombia, Costa Rica, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Island, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Ungern, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Sydkorea, Turkiet, 
Storbritannien och Österrike.

2 Marknadsundersökning utförd av Arthur D. Little.
3 Marknadsundersökning utförd av Arthur D. Little.
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Viktiga trender och drivkrafter
Ökad global marknad och större investeringar  
i utbildningssystemen
I takt med den ökande globala marknaden förväntas 
större investeringar i utbildningssystemen, specifikt 
inom specialundervisning. Under senare år har mång-
fald och inkludering i samhället blivit allt viktigare inom 
utbildning vilket får många länder att investera inom 
specialundervisning för att se till att fler barn får tillgång 
till utbildning.

Ökad medvetenhet om fördelarna med  
specialutbildning och tillgänglighet av  
mjukvarubaserad specialundervisning
I många länder är kännedomen om specialutbildning 
fortfarande låg. Behovet finns men fördelarna av speci-
alundervisning är fortfarande okända. Många är därför 
omedvetna om tillgängligheten av mjukvarubaserad 
specialundervisning. 

Övergång till prenumerationsbaserad affärsmodell
Övergången till prenumerationsbaserade tjänster 
förväntas driva ytterligare penetration och tillväxt inom 
marknaden. Tidigare har specialundervisningslösningar 
till stor del sålts som en fristående programvara i form 
av ett engångsköp. Övergången till prenumerations-

baserade tjänster sänker tröskeln för nya användare då 
investeringarna är lägre och öppnar upp för ökad bibe-
hållande av kunder över tid i takt med att de upplever 
fördelarna med lösningarna.

Konkurrenslandskap specialundervisning
Marknaden för mjukvarubaserad specialundervisning 
är bred och utbudet är på många sätt svårjämförligt. 
Det nuvarande utbudet från olika leverantörer skiljer sig 
markant i termer av komplexitet och funktionalitet. Det 
finns många lågprisade alternativ som innehar enklare 
funktionalitet. Marknaden består av få globala leveran-
törer då det oftast finns ett krav på lokala versioner i 
termer av språk och adaptiva funktioner vilket gör global 
distribution kostsam. Enligt en studie som gjordes av 
Arthur D. Little 2021 var Tobii Dynavox på andra plats 
med en uppskattad andel om 25 procent av värdet av 
såld mjukvarubaserad specialundervisning, dock med 
en tydlig marknadsledande position inom verktyg för att 
skapa undervisningsmaterial för specialundervisning 
(baserat på värde av sålda verktyg). Marknaden är rela-
tivt koncentrerad med två leverantörer som har ungefär 
60 procent av marknaden.1 

1 Marknadsundersökning utförd av Arthur D. Little.
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INTRODUKTION 

Introduktion till Tobii Dynavox
Tobii Dynavox är den globala marknadsledaren1 inom 
utveckling och försäljning av kommunikationshjälpme-
del. Idag har Tobii Dynavox över hundratusen användare 
över hela världen som förlitar sig på dess lösningar för 
att kommunicera. Detta ger användarna möjlighet att 
leva ett mer självständigt liv och har ofta en dramatiskt 
positiv inverkan på deras egen och närståendes livskva-
litet. Tobii Dynavox ser det som sin skyldighet att utöver 
att utveckla produkter även stötta och utbilda användare 
och deras omgivning genom hela resan samt ge tydliga 
råd kring val som hjälper användarna och säkerställer 
att de lösningar Bolaget levererar verkligen fungerar.

Tobii Dynavox är stolta över hur Bolagets teknik 
används och erbjuder en uppsättning av olika lösningar 
och tjänster som bland annat innefattar specialutveck-
lade kommunikationsenheter, som styrs med ögonstyr-

ning eller pekskärm, samt ett flertal olika avancerade 
mjukvaror för kommunikation och specialundervisning. 
Tobii Dynavox erbjuder en helhetslösning som utöver 
mjukvara och kommunikationsenheter även består av att 
hjälpa förskrivare med utprovning av användare, hjälpa 
användare erhålla ersättning samt bistå användare med 
att komma igång och lära sig använda lösningarna.

Lösningarna används främst av personer med funk-
tionsnedsättningar men även av terapeuter, logopeder, 
vårdgivare, sjukhus och utprovningscentra i samband 
med utprovning och förskrivning samt i specialskolor 
i samband med utbildning. Flera av lösningarna är 
medicinskt klassade och finansieras oftast av offentliga 
eller privata ersättningssystem. Tobii Dynavox lösningar 
säljs i runt 65 länder via direktförsäljning och distribu-
törer. Bolagets huvudmarknader utgörs idag av ett tiotal 
länder där det finns mer eller mindre väl fungerande 
system för ersättning och förskrivning. 

Verksamhetsbeskrivning

Nettoomsättning och EBIT-marginal2

1  Enligt en marknadsundersökning utförd av Arthur D. Little. Enligt marknadsundersökningen var Tobii Dynavox marknadsledare med en uppskattad marknadsandel om knappt 40 procent. 
2  Hämtat från Bolagets reviderade sammanslagna finansiella rapporter för perioden som avslutades 30 september 2021 och de räkenskapsår som slutade den 31 december 2020 

och 2019 vilka har upprättats enligt IFRS samt Bolagets delårsrapport för perioden som avslutades 30 september 2020 som inte är reviderad eller översiktligt granskad. För en 
beskrivning av beräkningen av icke IFRS-mått samt anledning för användning, se avsnitt ”Utvald finansiell information – Definitioner av nyckeltal”.
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Introduktion till Tobii Dynavox användare
Tobii Dynavox mission är att ge personer med funk-
tionsnedsättningar möjligheten att göra vad de en gång 
gjorde, eller aldrig trodde var möjligt. För vissa handlar 
det om att utveckla läs- och skrivkunnighet, för andra 
om att komma tillbaka i arbete. Tobii Dynavox stöttar 
sina användare under deras utvecklingsresa, oavsett 
var den börjar. Få bolag har ynnesten att på ett sådant 
konkret sätt förbättra förutsättningarna för några av 
samhällets mest utsatta grupper och deras anhöriga. 
Detta fungerar i sin tur som en stark faktor till varför 
Tobii Dynavox lyckats skapa en stark organisation och 
kultur med medarbetare som har en bred internationell 
kompetens.

På nästa sida presenteras några av Tobii Dynavox 
användare och deras historier.

Nettoomsättning, geografisk  
fördelning (2020)1

75 %
25 % NordamerikaEUROW

Globalt avtryck

Tobii Dynavox direktförsäljning
Tobii Dynavox återförsäljare
Tobii Dynavox kontor: Stockholm (Sverige), Sheffield (Storbritanien), Pittsburg (USA), Suzhou (Kina)
Tobii Dynavox direkt närvaro: Bergen (Norge), Chile, Danmark, Frankrike, Kanada, Nederländerna, Tyskland

1  Nordamerika = USA och Kanada. EUROW = Övriga världen. Hämtat från Bolagets reviderade sammanslagna finansiella rapporter för perioden som avslutades 30 september 
2021 och de räkenskapsår som slutade den 31 december 2020 och 2019 vilka har upprättats enligt IFRS.
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”För första gången kan jag prata 
med mina vänner och familj ute 
med hjälp av ögonstyrning. Tidigare 
var jag beroende av en kommuni-
kationspartner för hjälp, men inte 
längre.” – Becky

Becky är en konstnär och datorspelare 
med cerebral pares (CP). Hon är också 
en förespråkare för jämställdhet och 
inkludering och driver sin egen YouTu-
be-kanal, Eye Gaze Girl. På kanalen visar 
hon hur hon använder ögonstyrning för att 
spela spel som Minecraft och The Sims. 
Hon är tekniskt kunnig och alltid intres-
serad av att testa ny teknik, både för det 
roliga och för att utforska hur prylar och 
lösningar kan förenkla vardagen

”Människor är förvånade över min 
samtalsapparat och hur jag styr den 
med mina ögon. Det är i slutändan 
det enda sättet jag kan kommunice-
ra med världen omkring mig” – Jeff

Jeff Fogel är först och främst en tränare. 
Det är, och har alltid varit, en livslång 
passion för honom, och han fortsätter att 
träna juniorbasketlaget och lära barnen 
vad som är viktigt i livet. För nio år sedan 
blev Jeff diagnostiserad med ALS, då han 
förlorade sin rörlighet och sin röst. Det 
fick honom att börja med tekniska hjälp-
medel. Tack vare dessa är han fortfarande 
aktiv och jobbar med barnen. Om något 
så har hans situation motiverat och inspi-
rerat honom att leva mer målmedvetet än 
vad han gjorde tidigare.

”Ava är ett barn som använder sina 
ögon för att prata. Det har hjälpt 
henne att kontrollera sina känslor 
och har givit henne kontroll över 
hennes liv. Hon har lärt sig att hon 
har en röst och att hennes röst har 
kraft. Det här är några av de saker 
de sa att hon aldrig skulle kunna 
göra, men gissa vad? Hon gör det” 
– Avas mor

Ava är en smart, rolig och energisk sju-
åring som älskar musik, simning och sina 
vänner. När Ava blev diagnostiserad med 
Retts syndrom vid 2 års ålder kunde hon 
varken prata eller kontrollera sina händer. 
Det gjorde grundläggande kommunika-
tion till en utmaning redan från start, och 
hennes resa har inte alltid varit lätt. Med 
uthållighet, styrka och stöd har Ava klarat 
av många utmaningar, och tack vare tek-
niska hjälpmedel kan hon både kommu-
nicera och kontrollera sin omgivning med 
hjälp av ögonen.
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HISTORIA
Bolagets historia kan sammanfattas i tre olika faser: 

 Etablering på marknaden för  
kommunikations hjälpmedel (2005-2007)
Startpunkten för det som idag är Tobii Dynavox var 
2005 då Tobii AB identifierade marknaden för kommu-
nikationshjälpmedel som en ’early adopter’ marknad 
för ögonstyrning. Ögonstyrning gör det möjligt för 
personer med nedsatt talförmåga och/eller motoriska 
nedsättningar orsakade av exempelvis ALS, cerebral 
pares (CP) eller Retts syndrom att kommunicera och 
interagera med omvärlden. Under 2005 lanserade Tobii 
AB D10, vilket var Tobii AB:s första lösning på markna-
den för kommunikationshjälpmedel.

Internationell expansion och strategiska förvärv 
(2007-2014)
Efter den initiala etableringen följde en rad lansering-
ar och expansion till nya marknader åren 2007-2014. 
Bolaget genomförde dessutom två viktiga strategiska 
förvärv: (i) Viking Software AS under 2007, ett norskt 
bolag som kompletterade lösningsportföljen med viktig 
programvara för kommunikationshjälpmedel, samt (ii) 
Assistive Technology Inc. i Boston under 2008, vilket 
stärkte Bolagets säljorganisation och möjligheterna att 
hantera det komplexa systemet för att erhålla ersättning 
för hjälpmedel i USA. 

Förvärvet av DynaVox Systems LLC och  
moderniseringen av Tobii Dynavox (2014-2021)
Det amerikanska bolaget DynaVox Systems LLC förvär-
vades av Tobii AB 2014 och var på den tiden Tobii AB:s 
största konkurrent. DynaVox Systems LLC komplet-
terade Tobii AB med ett starkt fokus på Nordamerika, 
djup klinisk kompetens, bred tillgång till amerikanska 

försäkringbolag samt välutvecklad programvara för 
undervisning i specialskolor. Efter förvärvet av DynaVox 
System ändrade affärsområdet namn från Tobii Assisti-
ve Technology till Tobii Dynavox.

De två bolagen kompletterade varandra väldigt bra 
med Tobii AB:s tekniska kompetens och DynaVox 
Systems expertis inom kommunikationshjälpmedel och 
kontraktnätverk inom Nordamerika. Integrationen av de 
två bolagen gick enligt plan och mot slutet av integra-
tionsperioden började Tobii Dynavox också en inves-
teringsfas för att modernisera produktportföljen som 
förvärvats via DynaVox Systems. Då kunder avvaktade 
med nya köp i väntan på modernare produkter mins-
kade omsättningen för Bolaget. Detta följdes av ett 
flertal lanseringar och uppgraderingar av mjukvara och 
hårdvara, däribland, lanseringen av en helt ny kommu-
nikationsmjukvara TD Snap, ett nytt språksystem Core 
First, pekskärmslösningen I-110, en ny generation av 
den ögonstyrda kommunikationsenheten I-serien och 
mjukvaran för specialundervisning, Boardmaker. 

Boardmaker, en symbolbaserad mjukvara, har uppgra-
derats och harmoniserats med Tobii Dynavox erbjudande 
av kommunikationshjälpmedel och de två segmenten har 
ett stort överlapp i termer av ekosystem och användare.

Till följd av Covid-19-pandemin påverkades Tobii 
Dynavox kraftigt av nedstängningar och restriktioner på 
bland annat skolor och vårdinstanser. Detta ledde till att 
Bolaget var tvungna att övergå från fysiska utprovningar 
samt möten, med patienter och förskrivare, till digita-
la interaktioner. Covid-19-pandemin orsakade också 
störningar i distributionskedjan som i kombination med 
hög efterfrågan på vissa produkter orsakade tillfälliga för-
senade leveranser, både under 2020 samt delar av 2021. 
Den nya generationen av I-serien var däremot ett starkt 
draglok försäljningsmässigt under året och hjälpte till 
med att reducera effekten av pandemin på omsättningen.

Översikt över Tobii Dynavox utveckling
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Bolaget anser att det nu står starkt rustad med en 
omfattande, komplett och välutvecklad portfölj av mo-
derna lösningar. Detta lägger grunden för en komman-
de fas som är mer fokuserad på säljexpansion och nå 
ut till ett väsentligt större antal användare i behov av 
kommunikationshjälpmedel.

VERKSAMHETENS SYFTE (MISSION) 
Tobii Dynavox mission är att ge personer med funk-
tionsnedsättningar möjlighet att göra vad de tidigare 
kunnat eller aldrig trodde var möjligt (eng. Tobii Dyna-
vox’s mission is to empower people with disabilities to 
do what they once did, or never thought possible).

EKOSYSTEM OCH INTRESSENTER

Kommunikationshjälpmedel
Användare som är i behov av kommunikationshjälpme-
del har svårigheter att kommunicera och interagera med 
människor i sin närhet såsom exempelvis familj, vänner, 
lärare och vårdare. De kan ha diagnoser som cerebral 
pares (CP), ALS, Retts syndrom, autism och afasi. 
Användarna behöver lösningar för att övervinna tal- och 
språksvårigheter samt för att hantera en rad andra ned-
sättningar som ofta uppträder samtidigt. De huvudsak-
liga användarna i detta marknadssegment är individer 
med funktionsnedsättningar, däremot är den betalande 
parten ofta ett privat eller offentligt ersättningsorgan. 
Intressenterna för Tobii Dynavox lösningar består av:
•  Användarna: Kärnan av Tobii Dynavox ekosystem 

är slutanvändarna som med anledning av en funk-
tionsnedsättning är i behov av hjälpmedel för att 
kunna kommunicera. Med Tobii Dynavox lösningar får 
användarna inte bara hjälp med att tala och skriva, 
utan även hjälp med att kontrollera deras fysiska och 
digitala miljö (t.ex. läsa och skriva email, ringa, arbeta i 
digitala skolmaterial, styra enheter, titta på Netflix eller 
använda Facebook) vilket i sin tur leder till högre själv-
ständighet och även i vissa fall en förmåga att kunna 
arbeta. Tobii Dynavox erbjuder även användare och 
familjer hjälp med att erhålla ersättning och utbildning 
samt support. 

•  Familj och närstående: Tobii Dynavox lösningar är 
oerhört viktiga för familjemedlemmar och närstående 
till individer med behov av kommunikationshjälpmedel. 
Familjer och närstående är oftast också de som leder 
användaren igenom resan och är de som oftast söker 
ut tillgänglig information och lösningar som kan hjälpa 
deras närstående. Tobii Dynavox erbjuder utbildning 
och support till användare men också familjerna så att 
de kan bistå användaren. 

•  Förskrivare: Förskrivare är en väldigt viktig intressent 
inom ekosystemet för kommunikationshjälpmedel och 
utgörs av logopeder, terapeuter och andra yrkesverk-
samma. Förenklat består deras arbete av att utvärdera 
personer med olika nedsättningar och i tillämpliga fall 
förskriva olika lösningar. Förskrivarens huvudsakliga 
mål är att hjälpa sina patienter. Tobii Dynavox sam-

arbetar med förskrivare genom att hjälpa dem med 
utprovningen, till exempel genom att demonstrera 
Tobii Dynavox lösningar som de sedan kan använda 
tillsammans med deras patienter. De erbjuds även 
utbildning inom nya kommunikationshjälpmedel och 
dess användningsområde. 

•  Ersättningsorgan: Både privata och allmänna ersätt-
ningsorgan har ett ansvar (ofta legalt) gentemot de 
individerna de försäkrar. Som betalare har de olika 
krav som måste uppfyllas innan de går med på att 
betala för lösningen. Dessa krav är dels på använ-
daren och typen av funktionsnedsättning men även 
på leverantören av kommunikationshjälpmedel och 
dess lösningar och tjänster. Många av Tobii Dynavox 
lösningar som kräver ersättning är medicinskt klassa-
de. Tobii Dynavox har även utvecklat ett effektivt stöd, 
genom en särskild avdelning inom Bolaget, vars syfte 
är att hjälpa slutanvändare med att erhålla ersättning 
för sina hjälpmedel och sköta kontakt och administra-
tion gentemot ersättningsorganen. 

Specialundervisning
Barn med särskilda behov ges, ofta genom lagkrav, 
speciellt utformade läroplaner och undervisning. Tobii 
Dynavox utvecklar Boardmaker – en global marknads-
ledande mjukvara för specialundervisning baserat på 
uppskattad marknadsandel 2020.1 Boardmaker an-
vänds av lärare för att skapa symbolbaserade aktiviteter 
och övningar samt skapa och följa framstegen i de indi-
viduellt utformade läroplanerna. Lösningen upphandlas 
antingen i volym av skoldistrikt, eller säljs via Tobii Dyna-
vox e-handelskanaler till enskilda användare. Om man 
räknar in tidigare versioner har Boardmaker fler än 500 
000 aktiva registrerade lärare och flera miljoner elever.

UTBUD
Tobii Dynavox erbjuder en helhetslösning till slutanvän-
darna som består av en komplex och omfattande kom-
bination av (1) Mjukvara, (2) Kommunikationsenheter, (3) 
Språksystem och symboler, (4) Hjälp med utprovning 
och ersättning samt (5) Implementering och support.

Mjukvara
Kärnan i alla Tobii Dynavox kommunikationshjälpmedel är 
flera underliggande avancerade programvaror för de oli-
ka kommunikationsenheter Bolaget erbjuder. Mjukvaran 
är omfattande och anpassad för effektiv kommunikation 
med hjälp av symboler, bilder, fraser eller text. Oftast 
krävs en konfiguration av programvaran för att tillse en 
effektiv kommunikationsmiljö som passar den enskilde 
användaren och dennes behov. Programvara och vissa 
tjänster ingår ofta i priset för kommunikationsenheter. 

Bolagets huvudsakliga mjukvaror kan delas upp i 
fyra kategorier: TD Snap (medfödda nedsättningar), TD 
Communicator 5 och TD Control (progressiva diagno-
ser) och Boardmaker (specialundervisning). 

1 Marknadsundersökning utförd av Arthur D. Little. 
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Översikt över Tobii Dynavox utbud1

TD Snap TD Communicator 5 Boardmaker 7

TD Snap är en mjukvara för kom-
munikationshjälpmedel, framfö-
rallt för individer med medfödda 
nedsättningar och riktar sig mot 
de som inte tidigare har kunnat 
eller lärt sig tala och skriva. TD 
Snap baseras på språksystemet 
Core First, som är uppbyggt kring 
en mindre grupp av nyckelord 
”basord” som frekvent används i 
kommunikation och är en bra första 
introduktion till att lära sig kommu-
nicera men samtidigt växer med 
användaren tills denne förhopp-
ningsvis uppnått full kommunika-
tionsförmåga, inklusive läs- och 
skrivkunnighet. En typisk använ-
dare börjar med ett fåtal ord och 
lär sig sedan att navigera genom 
tiotusentals symboler. TD Snap är 
även integrerat med Google As-
sistant för att låta användaren höja 
volym på musik, sätta på lamporna 
i huset och mycket annat.

TD Communicator 5 är en omfat-
tande text- och symbolbaserad 
kommunikationsmjukvara för en 
bred grupp användare med olika 
behov. Mjukvaran konverterar text 
och symboler till en tydlig röst 
(med olika röstval) för en mer 
naturlig kommunikation. Mjukvaran 
inriktar sig på progressiva använ-
dare och dessa har ofta redan 
avancerad läs-, tal- och skrivkun-
nighet innan de börjar använda 
mjukvaran.

Boardmaker 7 är den senaste ver-
sionen av Tobii Dynavox specialun-
dervisningsmjukvara. Boardmaker 
7 är ett effektivt stöd för att skapa 
symbolbaserat bildstödsmaterial. 
Lärare kan välja mellan färdig-
skapat material eller skapa helt 
eget material från grunden, där 
de har tillgång till fler än 45 000 
PCS-symboler. Mjukvaran ger 
stöd vid inlärning, kommunikation 
samt sociala/känslomässiga behov 
i klassrummet, mottagningen eller 
i hemmet. 

1 Tobii Dynavox.
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Kommunikationsenheter
Tobii Dynavox har en gedigen kompetens i att utveckla 
specialiserade och i vissa fall medicinskt klassade kom-
munikationsenheter för användare med behov av kom-
munikationshjälpmedel. Tobii Dynavox erbjuder en bred 
portfölj av anpassningsbara lösningar i olika prisklasser. 
Tobii Dynavox produktportfölj innehåller en serie special-
utvecklade datorer (ofta kallade kommunikationsenheter) 
som antingen styrs med hjälp av ögonstyrning, med 
knappar eller med pekskärm. Ögonstyrda kommunika-
tionsenheter används av personer som utöver talsvårig-
heter har motoriska funktionsnedsättningar (och sålunda 
inte kan använda vanlig pekskärm), medan pekskärms-
baserade kommunikationsenheter används av personer 
som har viss eller god motorisk förmåga. Tobii Dynavox 
erbjuder en bred portfölj av anpassningsbara lösning-
ar i olika prisklasser. Vissa av Tobii Dynavox lösningar 
är medicinskt klassade enligt MDR (EU reglering av 
medicinskt klassade lösningar) och FDA (amerikanska 
livsmedels- och läkemedelsmyndigheten) vilket ställer 
särskilda krav på produkterna och certifiering av dessa. 

I-serien
Den medicinskt klassade I-serien kommer i två stor-
lekar, I-13 och I-16 och är lätta, snabba och slitstarka 
kommunikationsenheter. De kan styras via ögonstyrning 
både inom- som utomhus. I-serien erbjuder även möjlig-
het till pekskärmsstyrning samt har dubbla bildskärmar 
– en mot användaren och en riktad utåt mot den man 
kommunicerar med för mer naturlig kommunikation. An-
vändare kan kommunicera snabbt och tydligt tack vare 
kraftfulla inbyggda högtalare. I-serien kan även sättas 
på monteringsarm eller annat stativ för enkel infästning 
på till exempel rullstolar eller över en sjukhussäng.

Modellen är byggd för stryktåligt- och intensivt bruk. 
Den är utrustad med batterier med stor kapacitet, 
kraftfulla och utåtriktade högtalare som gör att använ-
daren kan göra sig hörd i alla typer av miljöer, extrem 
hållbarhet, inbyggd omgivningskontroll och alterna-
tiva inputmetoder. I-serien uppmuntrar användare till 
självständighet, med möjlighet att styra omgivningen i 
form av dörrar, belysning, hemelektronik och mobilen. 
Användare kan styra, starta och stänga av kommunika-
tionsenheten samt anpassa viktiga funktioner – allt med 
hjälp av ögonen. 

Tobii Dynavox senaste ögonstyrningsenhet är base-
rad på mer än 15 års forskning och tester av alla typer 
av etniciteter, funktionsvariationer och glasögon under 
alla ljusförhållanden, såväl inom- som utomhus. 

I-110
I-110 är medicinskt klassad, robust, vattentålig och 
byggd för att följa användare med ett aktivt liv. Den 
har förbättrade funktioner som extra kraftfulla integre-
rade högtalare, hållbart skal, utfällbart stöd, slagtåligt 
Gorilla-GlassTM och 10 timmars batteritid. Det är ett 
skräddarsytt kommunikationshjälpmedel med förinstal-
lerade kommunikationsapplikationer som TD Snap för 
symbolstyrd kommunikation och Communicator 5. I-110 
styrs med pekskärm, knappar eller huvudmus och kan 
anpassas i takt med användarens behov.

SC Tablet
SC Tablet är en tålig iPad-baserad kommunikations-
enhet, skapad för personer i alla åldrar med kommu-
nikationssvårigheter. Genom SC Tablet förvandlas en 
iPad till en kraftfull kommunikationslösning. Enheten är 
en medicinskt klassad lösning i enlighet med MDR och 
FDA. SC Tablet har ett mycket stöttåligt hölje, förstärkta 
hörn och kanter som går upp över glaset för extra skydd. 
Ett stadigt inbyggt handtag gör den enkel att bära och 
med integrerade högtalare görs användarens röst hörd, 
klar och tydlig. SC Tablet har fästen för rullstolsmonte-
ring samt två uttag för externa styrknappar. Utöver TD 
Snap mjukvaran kommer SC Tablet även förinstallerad 
med andra utvalda kommunikationsprogram.

Språksystem och symboler
Tobii Dynavox bedriver sedan länge forskning och 
utveckling av språksystem och symboler. Bolagets 
språksystem och symboler bygger på omfattande 
forskning under flera decennier, både inom Bolaget och 
i samarbete med akademisk forskning. Majoriteten av 
Tobii Dynavox användare med medfödda diagnoser är 
inte läskunniga vid första introduktion av kommunika-
tionshjälpmedel. En konsekvens av detta är att det blir 
nödvändigt att utveckla användarens språk. Språket 
består ofta först av ett begränsat antal symboler (oftast 
10-20 st vid tidig ålder) och utvecklas över tid till att 
inkludera över 10 000 symboler. Användare lär sig även 
att gruppera symboler på det mest lämpade sättet för 
deras språk.
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Ett exempel på språksystem är Core First, som 
ligger till grund för Tobii Dynavox mjukvara TD Snap. 
Core First ger användaren en individuellt anpas-
sad, flexibel och kontinuerlig upplevelse som växer i 
takt med språkutvecklingen. Tobii Dynavox äger och 
utvecklar kontinuerligt även världens största kommu-
nikations-symbolbibliotek vid namnet Picture Commu-
nication Symbols (”PCS”). PCS används dels av Tobii 
Dynavox inom olika programvaror men även av andra 
leverantörer som till exempel Microsoft som betalar roy-
alties till Tobii Dynavox för integration i MS Office. PCS 
finns till exempel även integrerat i Googles Android 
Action Blocks och används även i mjukvaran för speci-
alundervisning, Boardmaker vilket möjliggör kontinuitet 
för användare som lärt sig kommunicera via PCS. PCS 
licensieras även av andra leverantörer av kommunika-
tionshjälpmedel för integration i deras egna mjukvaror.

Utprovning och ersättning
Som tidigare nämnt är kännedomen om tillgängliga 
kommunikationshjälpmedel låg, speciellt bland potenti-
ella användare men också i hög grad bland yrkesverk-
samma förskrivare (logopeder, terapeuter och andra 
specialister). Tobii Dynavox har utvecklat en plattform 
av olika initiativ för att hjälpa yrkesverksamma i förskriv-
ningsstadiet genom att öka kännedomen om kommu-
nikationshjälpmedel. Tobii Dynavox arbetar aktivt med 
detta på tre övergripande sätt:
•  Säljkåren: Arbetar aktivt med att bygga sina nätverk av 

yrkesverksamma förskrivare och den bredare gruppen 
av yrkesverksamma inom kommunikationshjälpmedel. 
Huvudmålet är att sprida medvetenhet och kunskap 
om Tobii Dynavox lösningar för att hjälpa yrkesverk-
samma med utprovning och förskrivning av lösningar 
som kan hjälpa deras patienter.

•  Utbildningsorganisationen: Är en expert-ledd avdel-
ning inom Tobii Dynavox som består av utbildade 
logopeder, terapeuter, kliniker och utvecklare med ge-
digen erfarenhet inom kommunikationshjälpmedel. Ut-
bildningsorganisationen utvecklar och tillhandahåller 
utbildningskurser både fysiskt och online och erbjuder 
även utbildning i on-demand format. Huvudmålet är att 
hjälpa användare, familjer till användare, yrkesverksam-
ma samt andra utbildare att lära sig mer om kommuni-
kationshjälpmedel och tillgängliga lösningar.

•  Utprovningsverktyg: Tobii Dynavox blir ofta tillfrågade 
av förskrivare att delta i sessioner med deras patien-
ter för att konfigurera kommunikationsenheter samt 
demonstrera funktionaliteten för potentiella användare. 
Bolaget tillhandahåller även mjukvara skapad för att 
hjälpa förskrivare med utprovning, till exempel mjukva-
ra som utvärderar användarens förmåga att använda 
samt träna på ögonstyrning.

Ersättningen för kommunikationshjälpmedel kommer 
både från offentliga och privata ersättningskällor samt 
till en mindre grad från slutanvändare. Av Bolagets 
omsättning är cirka 60 procent hänförlig till offentliga 
ersättningskällor, cirka 30 procent till privata försäkring-

ar och cirka 10 procent till privatperosner. Den absolut 
största delen av Tobii Dynavox intäkter kommer från of-
fentliga och privata ersättningskällor. I USA får cirka 80 
procent av Tobii Dynavox användare offentligt eller privat 
ersättningsstöd. Tobii Dynavox har gedigen erfarenhet 
av att hjälpa användare genom ersättningsprocessen, 
ett högkvalitativt stöd som många andra aktörer saknar. 
Ersättningsprocessen är ofta komplex med en mängd 
olika ersättningsorgan som ställer olika krav. I den 
nordamerikanska organisationen bistår en avdelning 
om cirka 50 experter potentiella användare genom hela 
ansökningsprocessen och hjälper till vid kontakter med 
olika försäkringsbolag och andra ersättningsorgan. Tobii 
Dynavox har globalt över 400 avtal med försäkringsbo-
lag och andra ersättningsorgan och arbetar kontinuerligt 
med att effektivisera och korta ned handläggningstiden 
så användarna kan få den ersättning de behöver i tid. 

Implementering och support
Tobii Dynavox erbjuder en helhetslösning, som utöver 
kraftfull mjukvara och avancerade kommunikationsenhe-
ter även innefattar hjälp med ersättning samt implemen-
teringsstöd. Tobii Dynavox hjälper användarna från att 
hitta en lösning, till att säkerställa optimal användarnytta 
samt för att säkerställa att användarna fortsätter att 
använda och bli framgångsrik i sin kommunikation. Im-
plementeringsstödet kan delas in i tre olika kategorier, 
(1) Utbildningsorganisationen (se ovan beskrivning), (2) 
Lösningssupport samt (3) Kundtjänst.
•  Lösningssupporten innefattar en mängd olika resurser 

och verktyg tillgängliga för användare och yrkesverk-
samma inom kommunikationshjälpmedel. Exempelvis 
har Bolaget utvecklat broschyrer, informationsblad och 
har även omfattande material och information på hem-
sidan. Utöver detta har Bolaget via egna kliniska exper-
ter utvecklat så kallade ”Pathways” som är ett ramverk 
för inlärning och förståelse för användarnas resa till att 
uppnå läs- och skrivkunnighet. På Tobii Dynavox aktivt 
drivna forum på sociala medier finns det även ett stort 
support- och användarnätverk som skapar gemenskap 
genom att hjälpa varandra med frågor kring kommuni-
kationshjälpmedel och tillgängliga lösningar.

•  Tobii Dynavox sätter stor vikt vid sin kundtjänst som 
består av dedikerade medarbetare som arbetar sida 
vid sida med utvecklare och kliniker för att svara på 
frågor eller lösa eventuella utmaningar användarna står 
inför. Tobii Dynavox kommunikationsenheter kommer 
med 24 månaders garanti från leverans. Utöver detta 
erbjuds tilläggsköp av flera olika nivåer av support, till 
exempel 1-3 år utökad support, telefon- samt mailsup-
port. Bolaget erbjuder även en supportfunktion där 
säljkåren hjälper användare eller förskrivare med att 
använda och konfigurera kommunikationsenheter på 
distans. 

Tobii Dynavox är stolta över sin supportfunktion och 
har som exempel en NPS-siffra (Net Promoter Score) 
på över 90 (på en skala från -100 till +100) för de som 
genomgått ersättningsprocessen.
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ORGANISATION

Organisationsstruktur, kultur och anställda
I slutet av tredje kvartalet 2021 hade Tobii Dynavox 
470 heltidsanställda. Cirka 80 procent av de anställda 
arbetar i Nordamerika. Tobii Dynavox har sitt huvudkon-
tor i Danderyd i Stockholm, Sverige. Huvudkontoret för 
regionen Nordamerika är beläget i Pittsburgh, USA. 

Sälj och Marknad - Marknadssegment
Tobii Dynavox kommersiella verksamhet är huvudsakli-
gen uppdelad i två geografiska regioner Nordamerika, 
som består av USA och Kanada, samt EUROW (Euro-
pe and Rest of World), som består av resterande länder 
där Tobii Dynavox bedriver sin verksamhet.

Tobii Dynavox har en global försäljnings- och mark-
nadsföringsorganisation som primärt arbetar enligt två 
försäljningskanaler. 

1.  Direktförsäljning utgör runt 84 procent (av order-
värdet 2020) och sker i USA samt Norge, Sverige 
och Storbritannien. På dessa marknader arbetar 
Bolagets egna säljare aktivt med försäljning och 
marknadsföring primärt inriktat mot användare, lo-
gopeder, terapeuter, sjukhus, rehabilitering- samt ut-
provningscentra och specialskolor. Säljarnas arbete 
kännetecknas av hög interaktion med användare 
och andra intressenter inom ekosystemet för kom-
munikationshjälpmedel samt specialundervisning. 

2.  Återförsäljare står för runt 16 procent (av ordervär-
det 2020) och Tobii Dynavox bedriver försäljning, 
och i vissa fall marknadsföring, via 95 återförsäl-
jare. Majoriteten av återförsäljarna är inriktade på 
marknaden för kommunikationshjälpmedel och er-
bjuder, utöver Tobii Dynavox lösningar, även andra 
lösningar, datoråtkomstlösningar, kringutrustning 
och tjänster. Tobii Dynavox har olika marknads-
strategier i olika länder inom denna kategori. I 
vissa länder, ofta med välutvecklade ersättnings-
system, som Tyskland, Nederländerna, Frankrike 
och Danmark har Tobii Dynavox fysisk närvaro och 

Organisation

bistår återförsäljarna med marknadsföring samt 
utbildning. I andra länder bedrivs försäljning samt 
marknadsföring helt av återförsäljaren. 

Forskning och utveckling (FoU)
Tobii Dynavox har en egen forsknings- och utvecklings-
organisation bestående av kliniska experter, hård- och 
mjukvaruutvecklare samt projektledare. Dessa har 
under åren utvecklat ett stort antal framgångsrika 
lösningar. FoU-teamet designar och utvecklar egna 
kommunikationsenheter samt integrerar ögonstyr-
nings-komponenter beställda från Tobii AB i vissa 
av dessa. Tobii Dynavox har historiskt alltid beställt 
komponenter från Tobii AB på kommersiella villkor enligt 
principerna för s.k. ”armlängds avstånd”. Utveckling av 
hårdvara sker i nära samarbeten med kontraktstillver-
kare som också sköter produktion i industriell skala. 
Tobii Dynavox behåller äganderätten till sina designer 
och verktyg. Dessutom utvecklar teamet flera viktiga 
programvaror, inklusive TD Snap, TD Communicator 5 
och Boardmaker 7. Teamet har en erfaren grupp språ-
kexperter som har nära samarbete med forskare. Tobii 
Dynavox driver två forsknings- och utvecklingscentrum 
med olika inriktning. Dessa finns i Stockholm, Sverige 
och Pittsburgh, USA. Tobii Dynavox FoU avser främst 
investeringar i utveckling av programvara för kommuni-
kationshjälpmedel, programvara för specialundervisning 
och hårdvarulösningar för kommunikationshjälpmedel 
(både ögonstyrda och pekskärmsbaserade).

IT
Tobii Dynavox använder en omfattande IT-infrastruktur 
som utgör ett centralt stöd för nästan alla aspekter av 
Bolagets verksamhet. IT-infrastrukturen omfattar Bolagets 
alla datorer, flera olika affärssystem, kundhanteringssys-
tem, dokumenthanteringssystem, mailsystem, utvecklings-
miljöer, molntjänster till Bolagets kunder och flera andra 
delar. Tobii Dynavox outsourcar vissa IT-tjänster till externa 
tjänsteleverantörer så som datalagring och liknande.
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Användarna av Tobii Dynavox lösningar upplever livsför-
ändrande och revolutionerande skillnad i livskvalitet när 
de får möjlighet att uttrycka sig och kommunicera med 
omvärlden. Bolagets lösningar påverkar även familje-
medlemmar, vänner, övriga samhället och sjukvårdssys-
temet i form av minskad belastning och tillåter använda-
re att bli mer självständiga samt bidra till samhället på 
ett sätt de inte har kunnat göra tidigare. Tobii Dynavox 
bidrar till en mer hållbar utveckling och har direkt positiv 
påverkan på tre av FN:s globala mål för hållbar utveck-
ling (mål 3, mål 4 och mål 10).

 Integrerad helhetslösning för kommunikation  
och specialundervisning, på en marknad med  
stark kundlojalitet
Tobii Dynavox erbjuder en helhetslösning och ett brett 
ekosystem av hårdvara, mjukvara, språksystem, support 
och ersättningshjälp. Med egna framstående och vanligt 
använda symboler och språksystem har Tobii Dynavox 
starka band till kunderna då användare ogärna vill byta 
de språksystem, symbolspråk eller lösningspaket använ-
daren har vant sig vid. Med symboler menas illustrationer 
som skapats för att representera ord och korta fraser för 
att hjälpa personer med kommunikationsutmaningar. 

Det ledande globala företaget för kommunikations-
hjälpmedel och programvara för specialskolor2 
Tobii Dynavox är den ledande aktören inom både 
 kommunikationshjälpmedel och programvara för 
specialundervisning med global räckvidd och expertis 
baserat på uppskattad marknadsandel 2020.3 Genom 
direktförsäljning och via cirka 95 distributörer i 65 länder 
över hela världen, har Tobii Dynavox en omfattande 
marknadstäckning och distributionskapacitet. Bolaget 
har djupgående, starka och långvariga relationer med 
förskrivare, utprovningscentra, universitet, skolor och 
försäkringsbolag. 

 Snabbt växande underliggande marknad med  
uppdämda behov
Tobii Dynavox bedriver affärer på en snabbt växande 
global marknad med ett totalt adresserbart värde på 
USD 4,7 miljarder med över 50 miljoner individer i behov 
av kommunikationshjälpmedel. Bolaget ser fortsatt god 
tillväxt i lång tid framöver på grund av marknadens låga 
penetrationsnivå och uppdämda behov. Marknaden för 
kommunikationshjälpmedel förväntas växa med knappt 10 
procent per år (2020-2030) och specialundervisnings-
marknaden knappt 20 procent per år (2020-2030) drivet 
av förbättrade ersättningssystem samt ökad medvetenhet. 

STRATEGISKA INITIATIV
Tobii Dynavox tillväxt är baserad på en underliggande 
marknadstillväxt, potentialen i att öka penetrationen 
samt möjligheten att vinna ytterligare marknadsandelar, 
adressera nya kundgrupper och expandera till nya geo-
grafiska marknader. För att nå detta har Tobii Dynavox 
ett antal strategiska initiativ:

Bolagets hållbarhetsarbete
Tobii Dynavox bidrar till en bättre och mer hållbar 
omvärld på flera sätt. Bolagets produkter och tjänster 
bidrar till ett socialt hållbart samhälle, då de möjliggör 
för människor med funktionsnedsättningar att kommuni-
cera, få en egen röst och förbättra deras livskvalitet. 

Tobii Dynavox hållbarhetsstrategi omfattar riktlinjer 
och policys för att minimera klimatpåverkan, säkerställa 
att Bolaget och dess underleverantörer följer etiska 
principer och att Bolaget är en hållbar arbetsgivare som 
arbetar aktivt för inkludering, mångfald och en hälso-
sam arbetsmiljö. För att säkerställa att hållbarhet alltid 
prioriteras är hållbarhetschefen del av ledningsgruppen. 

Bolagets uppförandekod definierar de affärsetiska 
principer som verksamheten ska följa. Den bygger på 
FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationel-
la företag, EU:s marknadsmissbruksförordning, Nasdaq 
Stockholms regelverk för emittenter och svensk kod för 
bolagsstyrning. Uppförandekoden är ett ramverk som 
omfattar bland annat arbetsgivarpolicy, antikorruptionspo-
licy, exportpolicy, informationspolicy, insiderhandelspolicy, 
visselblåsarpolicy, miljöpolicy samt leverantörspolicy. 

Tobii Dynavox målsättning är att reducera miljöpå-
verkan av dess produkter under hela livscykeln, från 
tillverkning till transport, användning och återvinning. 
Som en viktig del av Bolagets hållbarhetsarbete strävar 
Bolaget efter att säkerställa att även dess leverantörer 
och underleverantörer bedriver verksamhet enligt höga 
tillämpliga ESG-standarder.

För att attrahera kompetent arbetskraft och att för att 
Bolagets medarbetare ska må bra på arbetet så är Bola-
gets ambition att vara en topprankad arbetsgivare, i Sveri-
ge och internationellt. Bolagets största kontor, som ligger i 
Pittsburgh i USA, rankades 2021 som ett ’Top Workplace’ 
för sjätte året i rad, med det högsta betyget hittills. 

STYRKOR

Livsförändrande och revolutionerande hjälpmedel 
för användare och världen omkring dem
Tobii Dynavox lösningar har en ofta omätlig positiv 
påverkan på individer i behov av kommunikationshjälp-
medel, närstående familj och samhället som helhet. 

FN:s globala mål för hållbar utveckling (urval)1

Tobii Dynavox jobbar aktivt med FN:s globala mål för håll-
bar utveckling (mål 3, mål 4 och mål 10). Framförallt ar-
betar Tobii Dynavox med att göra sjukvård och utbildning 
tillgängligt för alla och bidrar på så sätt till god hälsa och 
välbefinnande, god utbildning och minskad ojämlikhet.

1 www.globalamålen.se.
2 Marknadsundersökning utförd av Arthur D. Little.
3 Marknadsundersökning utförd av Arthur D. Little.
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Öka kunskapen och kännedomen om lösningarna
Andelen personer som får tillgång till lämpliga kommu-
nikationshjälpmedel är mycket låg, och varierar också 
kraftigt mellan länder, regioner och diagnoser, även inom 
de länder där det finns välfungerande ersättningssystem. 
Den främsta anledningen är bristande kunskap om de 
möjligheter och värden som kommunikationshjälpmedel 
skapar för individen och samhället. Under 2020 utbildade 
Tobii Dynavox fler än 100 000 logopeder, förskrivare och 
andra berörda inom marknaden för kommunikationshjälp-
medel och Tobii Dynavox lösningar. Tobii Dynavox arbetar 
också långsiktigt för att öka kännedomen bland allmän-
heten samt för att påverka beslutsfattare och lagstiftare. 

Växa och utveckla sälj- och träningsorganisationen
Den sortens lösningar som Tobii Dynavox tillhanda-
håller ställer ofta krav på fysiska utprovningar, produk-
tinstallationer och utbildning. Säljorganisationen är 
också avgörande för att driva ökad medvetenhet och 
intresse för Bolagets lösningar. Det gör att en utökad 
och mer effektiv sälj- och träningsorganisation skapar 
förutsättningar för en väsentligt större försäljning. Tobii 
Dynavox gör bedömningen att en väsentlig uppskalning 
av sälj och träningsorganisationen från dagens nivåer 
är möjlig även i befintliga marknader utan att påverka 
lönsamhetskalkylen per säljare. Tobii Dynavox har som 
ambition att utveckla och anställa de bästa personerna i 
branschen och tillse att organisationens struktur, kultur, 
ledning och incitament ger en hållbar tillväxt. Tobii 
Dynavox analyserar och optimerar ständigt sin struktur 
för att säkerställa att talanger utbildas och växer inom 
organisationen.

Expandera till nya marknader och användargrupper
Det finns en stor tillväxtpotential att adressera nya geo-
grafiska marknader. Genom anpassning av produkterna 
till lokala språk och kulturer, i kombination med expan-
sion av säljkanaler i nya marknader, expanderar Tobii 
Dynavox gradvis sin globala marknadsnärvaro. Detta 
görs genom stärkt närvaro på nya marknader i takt med 
att systemen för förskrivning och ersättning av kommu-
nikationshjälpmedel utvecklas. Även i länder med bättre 
infrastruktur och kunskap finns flera användargrupper 
som fastnar i renodlad fysisk vård istället för att få hjälp 
med sin kommunikationsförmåga. Med sina utvecklings-
resurser och djupgående kliniska kompetens har Tobii 
Dynavox möjlighet att utveckla ännu bättre anpassade 
helhetslösningar för såväl existerande som nya använ-
dargrupper.

Driva innovation och erbjuda ledande lösningar
Tobii Dynavox produktstrategi är att erbjuda innova-
tionsledande lösningar. Genom att kontinuerligt driva 
utvecklingen framåt med fokus på enkelhet och rätt 
funktionalitet skapas mervärde för användarna samtidigt 
som produkterna fortsätter att differentieras. Bolaget 
utvecklar själv både sitt innehåll och sina tekniklösning-
ar, vilket skapar fördelar vad avser kostnad, kvalitet och 
närhet till marknaden. Tobii Dynavox anser sig redan 
idag ha en av de mest teknologiskt avancerade och 
bredaste produktportföljerna på marknaden. 

Förbättra ersättningsprocessen
Tobii Dynavox hanterar i dagsläget ersättningsproces-
sen i de länder där man bedriver direktförsäljning (USA, 
Storbritannien, Norge och Sverige). Bolaget har gedigen 
erfarenhet av att hjälpa användare genom ersättnings-
processen, ett högkvalitativt och viktigt stöd som de 
flesta andra aktörer saknar. Ersättningsprocessen är ofta 
mycket komplex med en mängd olika relationer, formalia 
och krav som är svår att navigera för såväl användare 
som förskrivare. Tobii Dynavox har som målsättning att 
exportera sin gedigna kunskap och erfarenhet av ersätt-
ningssprocesser i sina direktmarknader till andra länder.

Förvärva kompletterande kanaler och produkter
Tobii Dynavox har över de senaste 15 åren byggt upp 
en stark organisation med en världsledande position 
inom kommunikationshjälpmedel baserat på uppskattad 
marknadsandel 2020.1 Denna position, produkterna, 
marknadsnärvaron, det tekniska kunnandet, den kliniska 
kompetensen, industriexpertisen och den etablerade 
ersättningsprocessen utgör alla i sig värdefulla till-
gångar kring vilket Tobii Dynavox kan expandera. Tobii 
Dynavox driver fortsatt en aktiv strategi kring att både 
bredda och stärka sin position samt accelerera tillväx-
ten genom väl valda förvärv.

Den 28 oktober 2021 ingick Tobii Dynavox avtal om 
att förvärva aktier i Acapela Group Babel Technologies 
SA (”Acapela Group”) från Société Régionale d’Inves-
tissement de Wallonie S.A., Société de Développement 
et de Participation du Borinage et du Centre och Mar-
strand SA, samt ett antal ytterligare minoritetsägare.  
De säljare som undertecknar aktieöverlåtelseavtalet  
(”Säljarna”) äger tillsammans 81,52 procent av akti-
erna i Acapela Group. Resterande aktier kommer att 
förvärvas med stöd av tillämpliga drag along-klausuler. 
Förvärvet är villkorat av sedvanliga tillträdesvillkor och 
tillträdet förväntas slutföras under det första kvartalet 
2022.

Acapela Group är en leverantör av lösningar för 
röstsyntes och utveckling av digitala röster inom 
områden såsom kommunikationshjälpmedel, specialun-
dervisning, kollektivtrafik och kundinteraktion. Genom 
Acapela Groups robusta teknikplattform, som baseras 
på djupinlärning och artificiell intelligens, kan skräd-
darsydda syntetiska röster med mycket hög kvalitet 
skapas. Baserat på 30 års expertis, starka partnerskap 
och innovativ utveckling har Acapela Group skapat ett 
starkt varumärke och värdefull tillgångsbas med över 
200 syntetiska röster av hög kvalitet, tillgängliga på över 
30 språk. Acapela Groups produkter säljs idag tillsam-
mans med Tobii Dynavox kommunikationshjälpmedel 
men även av många andra företag inom både kommu-
nikationshjälpmedel och i andra applikationer. Bolaget 
har runt 50 anställda och huvudkontor i Mons, Belgien. 
Under 2020 omsatte Acapela Group cirka 6 MEUR 
med en rörelsemarginal (EBIT) om 14 procent. Den 
totala köpeskillingen för samtliga aktier betalas kontant 
och uppgår till 9,8 MEUR inklusive kassa och skuld. 

1 Marknadsundersökning utförd av Arthur D. Little.
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Acapela Groups nettokassa per 30 september 2021 
var enligt Bolagets uppfattning ca 2 MEUR. Förvärvet 
av Acapela Group är villkorat av erhållandet av relevan-
ta myndighetsgodkännanden, genomförd drag-along 
process samt andra sedvanliga villkor.

FINANSIELLA MÅL OCH UTDELNINGSPOLICY
Tobii Dynavox styrelse har fastställt följande finansiella 
mål. Nedanstående finansiella mål är framåtblickande 
uttalanden som bygger på uppskattningar och antagan-
den samt är underkastade risker och osäkerhetsfakto-
rer. Det faktiska utfallet för Tobii Dynavox kan skilja sig 
väsentligt från vad som uttryckligt eller underförstått 
sägs i dessa framåtblickande uttalanden till följd av 
många olika faktorer, varav somliga inte kan påverkas 
av Bolaget. Tobii Dynavox affärsverksamhet, lönsamhet 
och utvecklingen av Bolagets marknader och av den 
bredare makroekonomiska, rättsliga och regulatoriska 
miljö där Bolaget verkar kan skilja sig väsentligt från, 
och utvecklas mer negativt än, vad som antogs då 
nedanstående finansiella mål utformades. Vidare kan 
oförutsedda händelser inträffa som, vare sig de kan 
påverkas av Tobii Dynavox eller inte, kan komma att på-
verka Bolagets faktiska resultat under framtida perioder 
negativt, oavsett om dess antaganden visar sig vara 
korrekta eller ej (se avsnittet ”Riskfaktorer” för ytter-
ligare information). 

Tobii Dynavox finansiella mål är: 
•  att öka omsättningen med över 10 procent 

 valutajusterat i genomsnitt per år, 
•  att nå och bibehålla en EBIT-marginal överstigande  

15 procent, och 
•  att upprätthålla en nettoskuldsättningsgrad om 2,5x 

(+- 0,5x) de senaste 12 månadernas EBITDA.1 

Tobii Dynavox utdelningspolicy är:
•  att Bolagets vinst primärt ska återinvesteras och an-

vändas till flera av styrelsen identifierade tillväxtmöjlig-
heter på kort sikt (både organiska och icke-organiska). 
Styrelsen ska löpande utvärdera möjligheten till utdel-
ning, med beaktande av potentiella förvärvsmöjligheter 
och andra strategiska initiativ. 

1 För en beskrivning av beräkningen av icke IFRS-mått samt anledning för användning, se avsnitt ”Utvald finansiell information – Definitioner av nyckeltal”.
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Utvald finansiell information

Om inget annat anges har nedanstående sammanslagen historisk finansiell information hämtats från 
Tobii Dynavox reviderade sammanslagna finansiella rapporter för perioden som avslutades 30 september 
2021 och de räkenskapsår som slutade den 31 december 2020 och 2019, vilka har upprättats enligt 
International Financial Reporting Standards (”IFRS”) och reviderats av PricewaterhouseCoopers AB så 
som det beskrivs i deras revisionsrapport villken återfinns på sidorna F-34–F-35. Informationen avseende 
perioden som avslutades 30 september 2020 har hämtats från Bolagets delårsrapport för perioden som 
avslutades 30 september 2021 på sidorna F-1–F-3 som inte är reviderad eller översiktligt granskad. Till 
följd av att Tobii Dynavox AB inte bedrev någon verksamhet före 1 januari 2019 inkluderas enbart finan-
siell historik för perioden som avslutades 30 september 2021 och de räkenskapsår som slutade den 31 
december 2020 och 2019 i Prospektet. Informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med avsnittet 
”Operationell och finansiell översikt”, ”Kapitalisering, skuldsättning och annan finansiell information” samt 
Tobii Dynavox finansiella information (med tillhörande noter) inkluderade i övriga delar av Prospektet.

Vissa ytterligare tilläggsupplysningar lämnas i enlighet med kraven i Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation “RFR 1”. IFRS behandlar inte specifikt upprättandet av sammanslagna finansiella 
rapporter. Termen “sammanslagna finansiella rapporter” avser den finansiella information som tas fram 
genom att slå samman finansiell information för enheter som står under gemensam kontroll men som 
inte uppfyller kraven på en koncern enligt IFRS 10 (koncernredovisning). De sammanslagna finansiella 
rapporterna är avsedda att presentera Tobii Dynavox-koncernens historiska finansiella information. Ett 
viktigt krav för upprättandet av dessa sammanslagna finansiella rapporter är att alla enheter står under 
gemensam kontroll genom Tobii AB:s ägarskap. Bildandet av Tobii Dynavox-koncernen omfattar trans-
aktioner mellan enheter som står under gemensam kontroll. Eftersom varken dessa transaktioner eller de 
sammanslagna finansiella rapporterna omfattas av någon IFRS-standard bör Bolaget i enlighet med IAS 
8 (Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel) utveckla och tillämpa 
en redovisningsprincip som bland annat är relevant och tillförlitlig. En lämplig och etablerad metod som 
ledningen anser vara relevant och tillförlitlig är att samla de enheter som utgör Tobii Dynavox-koncernen. 
Eftersom Tobii Dynavox inte tidigare har upprättat varken koncernredovisning eller sammanslagna finan-
siella rapporter är dessa sammanslagna finansiella rapporter de första finansiella rapporterna enligt IFRS 
för Tobii Dynavox avseende vilka IFRS 1 tillämpas (Första gången International Financial Reporting Stan-
dards tillämpas). IFRS 1 föreskriver vilka rutiner som måste följas när en enhet tillämpar IFRS-standarder 
för första gången med 1 januari 2019 som övergångsdagen till IFRS. För mer information, se “Historisk 
finansiell information – Historisk finansiell information för perioden som avslutades 30 september 2021 
och de räkenskapsår som avslutades 31 december 2020 och 2019 – Not 2".
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Sammanslagen resultaträkning

Sammanslagen balansräkning     

MSEK

1 jan – 30 sep 1 jan – 31 dec

20211 20202 20203 20194 

Nettoomsättning 626,5 662,15 895,2 908,8

Kostnad för sålda varor och tjänster –212,7 –226,2 –303,5 –315,2

Bruttoresultat 413,8 435,9 591,7 593,6

 

Försäljningskostnader –232,2 –218,6 –288,1 –308,9

Forskning- och utvecklingskostnader –83,7 –82,2 –108,6 –121,3

Administrationskostnader –53,9 –48,7 –67,9 –66,7

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 2,7 6,5 0,0 4,3

Rörelseresultat 46,7 93,0 127,2 101,0

 

Resultat från finansiella poster  

Finansiella intäkter 1,3 3,96 3,9 3,9

Finansiella kostnader –15,9 –22,47 –27,8 –23,9

Summa finansiella intäkter och kostnader –14,7 –18,5 –23,9 –20,0

Resultat före skatt 32,0 74,5 103,4 81,0

Skatt –7,5 12,4 26,5 –13,3

Periodens resultat 24,5 62,1 129,8 67,7 

MSEK

1 jan – 30 sep 1 jan – 31 dec

20218 20209 202010 201911

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 290,8 278,0 276,9 263,1 

Materiella anläggningstillgångar 18,0 33,0 30,6 29,9 

Nyttjanderättstillgångar 46,9 59,0 51,5 40,9

Uppskjuten skattefordran 52,4 15,7 51,6 16,2

Finansiella och övriga anläggningstillgångar 0,4 0,3 0,3 20,3

Summa anläggningstillgångar 408,6 386,0 410,9 370,4 

 

Omsättningstillgångar  

Kundfordringar 123,2 127,0 124,6 146,7 

Varulager 40,2 41,2 39,9 63,2 

Övriga kortfristiga fordringar 40,1 43,7 14,6 25,0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17,4 15,7 15,4 15,4 

Likvida medel 109,8 118,0 172,7 48,6

Summa omsättningstillgångar 330,7 345,6 367,3 298,9

SUMMA TILLGÅNGAR 739,3 731,6 778,2 669,3

 

Eget kapital och skulder  

Eget kapital 56,7 -9,4 29,3 -97,4

Räntebärande långfristiga lån 0,0 347,8 0,0 356,7

Leasingskulder, långfristiga 42,0 48,8 42,9 30,8 

Övriga långfristiga skulder 106,2 94,2 88,0 96,0

Räntebärande kortfristiga lån 278,0 - 362,9 38,6

Leverantörsskulder 58,1 46,5 58,8 56,8

Leasingskulder, kortfristiga 11,2 11,7 10,3 10,2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 167,6 169,5 168,4 169,1 

Övriga kortfristiga skulder 19,5 22,6 17,6 8,6

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 739,3 731,6 778,2 669,3 

1  Hämtat från Koncernens reviderade finansiella rapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 med oreviderade jämförelsesiffror för 
niomånadersperioden som avslutades 30 september 2020. 

2  Hämtat från Bolagets delårsrapport för perioden som avslutades 30 september 2021 på sidorna F-1–F-3 som inte är reviderad eller översiktligt granskad.
3  Hämtat från Koncernens reviderade sammanslagna finansiella rapporter för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2020 och 2019.
4  Hämtat från Koncernens reviderade sammanslagna finansiella rapporter för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2020 och 2019.
5 Hämtad från raden intäkter i delårsrapporten för perioden som avslutades 30 september 2021.
6 Hämtat från Bolagets interna rapporteringssystem. Totalt finansnetto överensstämmer med finansnetto i delårsrapporten för perioden som avslutades 30 september 2021.
7 Hämtat från Bolagets interna rapporteringssystem. Totalt finansnetto överensstämmer med finansnetto i delårsrapporten för perioden som avslutades 30 september 2021.
8  Hämtat från Koncernens reviderade finansiella rapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 med oreviderade jämförelsesiffror för 

niomånadersperioden som avslutades 30 september 2020. 
9  Hämtat från Bolagets delårsrapport för perioden som avslutades 30 september 2021 på sidorna F-1–F-3 som inte är reviderad eller översiktligt granskad.
10  Hämtat från Koncernens reviderade sammanslagna finansiella rapporter för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2020 och 2019.
11  Hämtat från Koncernens reviderade sammanslagna finansiella rapporter för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2020 och 2019.
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Koncernens sammanslagna kassaflödesanalys

MSEK

1 jan – 30 sep 1 jan – 31 dec

20211 20202 20203 20194

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 32,0 74,5 103,4 81,0

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 90,4 82,9 107,8 99,2

Betalda skatter –0,8 –2,6 –1,5 –1,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 121,6 154,8 209,7 179,0

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av lager 1,9 21,0 19,1 –19,2

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar –17,8 17,5 8,8 –23,5

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder –3,8 7,1 34,9 48,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten 101,9 200,4 272,5 184,7

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar –55,5 –60,4 –78,4 –87,1

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –4,1 –19,3 –23,6 –21,5

Förvärv av dotterbolag, efter förvärvade likvida medel –2,3 – – – 

Kassaflöde från investeringsverksamheten –61,9 –79,7 –102,0 –108,6

Finansieringsverksamheten

Amortering av leasingskuld –6,7 –6,8 –9,0 –8,4

Kassaflöde från övrig finansieringsverksamhet med aktieägare, Tobii-koncernen –99,8 –42,4 –30,6 –69,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –106,5 –49,2 –39,6 –77,6

Periodens kassaflöde –66,5 71,6 130,9 –1,4

Likvida medel vid periodens början 172,7 48,6 48,6 46,1

Valutakursomräkning likvida medel 4,5 –2,6 –8,0 2,2

Övrigt kassaflöde från transaktioner med aktieägare, Tobii-koncernen –0,9 0,4 1,2 1,8

Likvida medel vid periodens slut 109,8 118,0 172,7 48,6

1  Hämtat från Koncernens reviderade finansiella rapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 med oreviderade jämförelsesiffror för 
niomånadersperioden som avslutades 30 september 2020. 

2  Hämtat från Bolagets delårsrapport för perioden som avslutades 30 september 2021 på sidorna F-1–F-3 som inte är reviderad eller översiktligt granskad.
3  Hämtat från Koncernens reviderade sammanslagna finansiella rapporter för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2020 och 2019.
4  Hämtat från Koncernens reviderade sammanslagna finansiella rapporter för räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2020 och 2019.
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Nyckeltal

MSEK, om annat inte anges

1 jan – 30 sep 1 jan – 31 dec

2021 2020 2020 2019

EBITDA1 116,7 158,7 214,9 180,9

Rörelseresultat (EBIT)2 46,7 93,0 127,2 101,0

Fritt kassaflöde1 40,0 120,8 170,5 76,1

Rörelsekapital1 –24,3 –10,9 –50,2 15,8

Balansomslutning2 739,3 731,6 778,2 669,3

Nettoskuld1 –221,4 –290,3 –243,4 –387,7

Eget kapital2 56,7 –9,4 29,3 –97,4

Soliditet, %1 7,7 n/a 3,8 n/a

Skuldsättningsgrad, %1 584,2 n/a 1418,6 n/a

Bruttomarginal, %1 66,0 65,8 66,1 65,3

EBITDA-marginal, %1 18,6 24,0 24,0 19,9

Rörelsemarginal (EBIT-marginal), %1 7,5 14,0 14,2 11,1

Medelantal anställda, antal3 469 464 464 448

Vissa av de nyckeltal som presenteras nedan är s.k. icke IFRS-mått, det vill säga finansiella mått som inte 
definieras enligt IFRS, inklusive vissa mått såsom EBITDA. Tobii Dynavox anser att dessa icke IFRS-
mått tillsammans med mått definierade enligt IFRS ger en bättre förståelse för trenderna avseende det 
finansiella resultatet och att sådana mått som inte definieras i enlighet med IFRS är användbar informa-
tion för investerare tillsammans med andra mått som definieras i enlighet med IFRS. Ett icke IFRS-mått 
definieras som ett mått som mäter historiska eller framtida finansiella resultat, finansiell ställning eller 
kassaflöde. Dessa icke IFRS-mått ska inte betraktas isolerat ifrån eller som ett substitut till de resultatmått 
som tas fram i enlighet med IFRS. Sådana mått, som definierats av Tobii Dynavox, är dessutom kanske 
inte jämförbara med andra mått med liknande namn som används av andra företag. För en beskrivning 
av beräkningen av icke IFRS-mått samt anledning för användning, se avsnitt ”– Definitioner av nyckeltal” 
samt ”– Avstämningstabeller”.

1 Nyckeltalet är inte definierat enligt IFRS. För definition, och om tillämpligt, avstämningstabell, vänligen se avsnitten ”– Definitioner av nyckeltal” och ”– Avstämningstabeller”.
2 Nyckeltalet är definierat enligt IFRS.
3 Nyckeltalet är operationellt och inte ett alternativt nyckeltal.
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Definitioner av nyckeltal

Nyckeltal Definition Motivering för användande av mått 

Medelantal anställda Medelantalet tillsvidareanställda under 
perioden, inklusive deltidsanställda 
omräknade till HTE

Antal anställda är ett mått på antal anställda 
i Bolaget som behövs för att generera 
periodens resultat.

Balansomslutning, 
MSEK

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

Bruttomarginal, % Bruttoresultatet i förhållande till rörelsens 
nettoomsättning

Bruttomarginal används för att mäta 
produktionslönsamhet

EBITDA, MSEK Rörelseresultatet före av- och 
nedskrivningar

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

EBITDA-marginal, % Rörelseresultatet före avskrivningar i 
förhållande till rörelsens nettoomsättning

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

Eget kapital, MSEK Eget kapital vid periodens utgång Eget kapital mäter Bolagets egna kapital. 

Fritt kassaflöde, 
MSEK

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
minus investeringar i immateriella, materiella 
och finansiella anläggningstillgångar.

Kassaflöde efter löpande investeringar 
används som ett mått på det kassaflöde som 
genereras av löpande verksamheten och 
investeringar.

Nettoskuld, MSEK Räntebärande skulder minus likvida medel Nettoskuld representerar Bolagets förmåga 
att betala av samtliga skulder om dessa 
förföll på balansdagen med företagets 
tillgängliga likvida medel på balansdagen

Rörelsekapital, MSEK Lager, kundfordringar och andra kortfristiga 
fordringar minus leverantörsskulder och 
övriga skulder

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

Rörelseresultat 
(EBIT), MSEK

Resultat före finansiella intäkter och 
kostnader och skatter

Rörelseresultatet används för att mäta 
operativ lönsamhet. 

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. 

Skuldsättningsgrad, 
faktor 

Räntebärande skulder dividerat med eget 
kapital

Skuldsättningsgrad mäter vilken uträckning 
Bolaget är finansierats av lån. 

Soliditet, % Eget kapital i procent av 
balansomslutningen

Soliditet visar hur stor andel av totala 
tillgångar som finansieras av aktieägarna 
med eget kapital.
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Avstämningstabeller
Nedan följer härledningar av vissa alternativa nyckeltal som visar de olika nyckeltalskomponenter som de 
alternativa nyckeltalen består av. Nyckeltalen har inte reviderats.

Bruttomarginal

MSEK, om annat inte anges

1 jan – 30 sep 1 jan – 31 dec

2021 2020 2020 2019

Bruttoresultat 413,8 435,9 591,7 593,6

Nettoomsättning 626,5 662,1 895,2 908,8

Bruttomarginal, % 66,0 65,8 66,1 65,3

EBITDA och EBITDA-marginal

MSEK, om annat inte anges

1 jan – 30 sep 1 jan – 31 dec

2021 2020 2020 2019

Rörelseresultat (EBIT) 46,7 93,0 127,2 101,0

Av- och nedskrivningar på i 
mmateriella tillgångar 45,0 43,4 58,3 55,7

Av- och nedskrivningar på  
materiella tillgångar 25,0 22,3 29,4 24,1

EBITDA 116,7 158,7 214,9 180,9

Nettoomsättning 626,5 662,1 895,2 908,8

EBIDTA-marginal, % 18,6 24,0 24,0 19,9

Fritt kassaflöde

MSEK, om annat inte anges

1 jan – 30 sep 1 jan – 31 dec

2021 2020 2020 2019

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten 101,9 200,4 272,5 184,7

Kassaflöde från  
investeringsverksamheten –61,9 –79,7 –102,0 –108,6

Kassaflöde efter löpande  
investeringar 40,0 120,8 170,5 76,1

Nettoskuld

MSEK, om annat inte anges

1 jan – 30 sep 1 jan – 31 dec

2021 2020 2020 2019

Räntebärande skulder –331,2 –408,3 –416,1 –436,3

Likvida medel 109,8 118,0 172,7 48,6

Nettoskuld –221,4 –290,3 –243,4 –387,7

Rörelsekapital

MSEK, om annat inte anges

1 jan – 30 sep 1 jan – 31 dec

2021 2020 2020 2019

Varulager 40,2 41,2 39,9 63,2

Kundfordringar 123,2 127,0 124,6 146,7

Övriga fordringar 57,5 59,5 30,0 40,4

Leverantörsskulder –58,1 –46,5 –58,8 –56,8

Övriga skulder –187,1 –192,0 –186,0 –177,6

Rörelsekapital –24,3 –10,9 –50,2 15,8

Rörelsemarginal (EBIT-marginal) 

MSEK, om annat inte anges

1 jan – 30 sep 1 jan – 31 dec

2021 2020 2020 2019

Rörelseresultat 46,7 93,0 127,2 101,0

Nettoomsättning 626,5 662,1 895,2 908,8

Rörelsemarginal, % 7,5 14,0 14,2 11,1

Skuldsättningsgrad 

MSEK, om annat inte anges

1 jan – 30 sep 1 jan – 31 dec

2021 2020 2020 2019

Räntebärande skulder –331,2 –408,3 –416,1 –436,3

Eget kapital 56,7 –9,4 29,3 –97,4

Skuldsättningsgrad, % 584,2 n/a 1418,6 n/a

Soliditet 

MSEK, om annat inte anges

1 jan – 30 sep 1 jan – 31 dec

2021 2020 2020 2019

Eget kapital 56,7 -9,4 29,3 -97,4

Balansomslutning 739,3 731,6 778,2 669,3

Soliditet, % 7,7 n/a 3,8 n/a
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ÖVERSIKT
Tobii Dynavox är den globala marknadsledaren1 inom 
utveckling och försäljning av kommunikationshjälpme-
del. Idag har Tobii Dynavox över hundratusen användare 
över hela världen som förlitar sig på dess lösningar för 
att kommunicera. Detta ger användarna möjlighet att 
leva ett mer självständigt liv och har ofta en drama-
tisk positiv påverkan på deras egen och närståendes 
livskvalitet. Tobii Dynavox ser det som sin skyldighet att 
utöver att utveckla produkter även stötta och utbilda 
användare och deras omgivning genom hela resan samt 
ge tydliga råd kring val som hjälper användarna och 
säkerställer att de lösningar Bolaget levererar verkligen 
fungerar.

Tobii Dynavox är stolta över hur Bolagets teknik 
används och erbjuder en uppsättning av olika lösningar 
och tjänster som bland annat innefattar specialutveck-
lade kommunikationsenheter, som styrs med ögon-
styrning eller pekskärm, samt flera olika avancerade 
mjukvaror för kommunikation och specialundervisning. 
Tobii Dynavox erbjuder en helhetslösning som utöver 
mjukvara och kommunikationsenheter även består av att 
hjälpa förskrivare med utprovning av användare, hjälpa 
användare erhålla ersättning samt bistå användare med 
att komma igång och lära sig använda lösningarna.

Lösningarna används främst av personer med funk-
tionsnedsättningar men även av terapeuter, logopeder, 
vårdgivare, sjukhus och utprovningscentra i samband 
med utprovning och förskrivning samt i specialskolor i 
samband med utbildning. Flera av lösningarna är medi-
cinskt klassade och finansieras oftast av offentliga eller 
privata ersättningssystem. Tobii Dynavox lösningar säljs 
i runt 65 länder via direktförsäljning och distributörer. 
Bolagets huvudmarknader utgörs dock idag av ett tiotal 
länder där det finns mer eller mindre väl fungerande 
system för ersättning och förskrivning. 

Tobii Dynavox verkar globalt från sina kontor i Sverige 
med huvudkontor i Danderyd, USA med kontor i Pitts-
burgh, Kina, Norge, och Storbritannien.

Tobii Dynavox nettoomsättning uppgick till 626,5 
MSEK under perioden januari – september 2021 med 
en bruttomarginal om 66,0 procent, 895,2 MSEK under 
2020 med en bruttomarginal om 65,8 procent och 
908,8 MSEK under 2019 med en bruttomarginal om 
65,4 procent. Av Tobii Dynavox nettoomsättning under 
perioden januari – september 2021 genererades 73 
procent i Nordamerika och 27 procent i Europa och 
övriga världen. Nedan återfinns en redogörelse för Bo-
lagets nettoomsättning per geografisk marknad.

MSEK

1 jan – 30 sep 1 jan – 31 dec

2021 2020 2020 2019

Europa 129,9 130,2 183,2 171,0

Nordamerika 457,7 503,5 675,1 702,5

Övriga marknader 38,9 28,4 37,0 35,2

Summa nettoomsättning 626,5 662,1 895,2 908,8

FAKTORER SOM PÅVERKAR TOBII  
DYNAVOX RÖRELSERESULTAT
Några av de faktorer som påverkar Tobii Dynavox finan-
siella ställning, rörelseresultat och kassaflöde är: 
•  den allmänna utvecklingen av efterfrågan, kunskap 

och kännedom om kommunikationshjälpmedel,
• lanseringar av nya produkter och tjänster,
•  utveckling av försäljningspriser och kostnader,
•  investeringar i forskning och utveckling,
•  privat och offentlig finansiering av kommunikations-

hjälpmedel,
• valutafluktuationer, samt 
• förvärv och avyttringar.

Operationell och  
finansiell översikt

Den information som presenteras nedan bör läsas tillsammans med avsnittet ”Utvald finansiell infor-
mation” och Bolagets reviderade sammanslagna finansiella rapporter för perioden som avslutades 30 
september 2021 och de räkenskapsår som slutade den 31 december 2020 och 2019 vilka har upprät-
tats enligt IFRS samt Bolagets delårsrapport för perioden som avslutades 30 september 2020 som inte 
är reviderad eller översiktligt granskad. Informationen nedan innehåller framåtblickande uttalanden som 
omfattas av diverse risker och osäkerheter. Bolagets verkliga resultat kan skilja sig väsentligt från de 
som förutspås i dessa framåtblickande uttalanden på grund av många olika faktorer, däribland men inte 
begränsat till, de som beskrivs i avsnittet ”Viktig information till investerare – Framåtblickande uttalan-
den” och på annan plats i Prospektet, såsom de som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer”. 

1  Enligt en marknadsundersökning utförd av Arthur D. Little. Enligt marknadsundersökningen var Tobii Dynavox marknadsledare med en uppskattad marknadsandel om knappt 40 procent.
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Den allmänna utvecklingen av efterfrågan, kunskap 
och kännedom om kommunikationshjälpmedel
Tobii Dynavox nettoomsättning och resultat påverkas i 
hög grad av utvecklingen av den allmänna efterfrågan 
på kommunikationshjälpmedel.

Världsmarknaden för kommunikationshjälpmedel har i 
ett längre perspektiv påvisat god tillväxt som drivs av ökad 
kunskap om kommunikationshjälpmedel bland terapeuter, 
läkare och logopeder, ökad kännedom bland potentiella 
användare och förbättrade finansieringssystem. 

Tobii Dynavox bearbetar marknaden på flera sätt för 
att öka kunskapen och kännedomen om kommunika-
tionshjälpmedel. Dessa åtgärder medför kostnader som 
påverkar Bolagets resultat, men som också bedöms 
bidra till att långsiktigt öka efterfrågan på Bolagets 
lösningar och produkter.

Lanseringar av nya produkter och tjänster
Lanseringar av nya produkter och tjänster är en viktig 
drivkraft för ökad försäljning och högre marginaler. 
Framgångsrika produktlanseringar har historiskt bidra-
git till att bredda användarbasen, få mer nöjda kunder, 
få befintliga kunder att köpa nya produkter, öppna nya 
marknadssegment och öka marknadsandelarna. Bola-
get har bland annat lanserat nya Tobii I-series (I-13 och 
I-16) under 2019 och Boardmaker 7 under 2020 samt 
TD Pilot under 2021.

Vissa av Tobii Dynavox produkter registreras som 
medicintekniska produkter och/eller är föremål för of-
fentliga upphandlingar. Detta kan leda till viss fördröj-
ning av försäljning av nya produkter innan dessa är fullt 
ut registrerade hos myndigheter, eller har gått igenom 
offentliga upphandlingsprocesser.

Vid lansering av nya produkter uppstår ofta en för-
dröjning av försäljningen under en period, där kunder 
väljer att avvakta med köp av äldre produkter eller 
lägger order på nya produkter innan dessa kan levere-
ras och sålunda även faktureras. I dessa fall kan detta 
leda till ökad orderbok och minskade intäkter kring 
tidpunkten för lansering, följt av minskad orderbok och 
en högre fakturering när leveranser väl kommer igång. 
Eventuella förseningar i utvecklingsprojekt kan förstärka 
sådana effekter.

Utveckling av försäljningspriser och kostnader
En majoritet av Tobii Dynavox produkter är medicinskt 
klassade och finansieras helt eller delvis av offentliga 
och privata ersättningssystem. Särskilt på den ame-
rikanska marknaden avgörs därför prisnivån på sålda 
produkter i stor utsträckning av de beloppsgränser för 
olika produktkategorier som bestäms av ersättnings-
organen. Dessa beloppsgränser har historiskt varit 
stabila, och har inte ändrats nämnvärt under de senaste 
åren. Eventuella förändringar i beloppsgränserna skulle 
dock avsevärt kunna påverka Tobii Dynavox nettoom-
sättning och rörelseresultat. I andra regioner såsom 
exempelvis Sverige och Norge är kommunikationshjälp-
medelsprodukter föremål för offentlig upphandling, där 
Tobii Dynavox konkurrerar utifrån en kombination av pris 
och funktion. Sådana upphandlingar sker ofta en gång 

per år eller vartannat år per region, vilket kan innebära 
förändringar av prisnivåer vid specifika tillfällen.

Tobii Dynavox säljer också en del av sina produkter 
direkt till slutanvändare som betalar dessa själva. I hu-
vudsak avser detta väsentligt lägre prissatta produkter. 
Denna del av Tobii Dynavox marknad växer snabbt, men 
utifrån låga nivåer. Fördelningen mellan produkter som 
säljs via försäkringssystem respektive direkt till slutan-
vändare påverkar Tobii Dynavox försäljning och resultat. 

Flera av de produkter som Tobii Dynavox har lanserat 
de senaste åren har lägre produktionskostnader än tidi-
gare produkters, vilket har bidragit till ökade bruttomar-
ginaler. Under 2021 ser Bolaget dock en effekt av den 
komponentbrist som råder i världen och att komponent-
bristen påverkar bruttomarginalen negativt.

Investeringar i forskning och utveckling
Tobii Dynavox gör stora investeringar inom forskning 
och utveckling av såväl grundteknologi som olika pro-
dukter, för att öka tillväxten, för att möta kundernas krav 
och för att bibehålla och stärka sin position. Dessutom 
investerar Tobii Dynavox i utveckling av teknologi och 
produkter för att sänka produktionskostnaderna.

Forskning och utveckling har således avgörande 
betydelse för att öka försäljning och bruttomarginaler, 
men innebär också stora investeringar och kostnader 
för Bolaget som helhet.

Tobii Dynavox aktiverar flera av sina forsknings- och 
utvecklingsprojekt enligt de principer som anges av IAS 
38. Utgifter avseende utvecklingsprojekt aktiveras i ba-
lansräkningen i den omfattning som dessa utgifter för-
väntas generera framtida ekonomiska fördelar. Avskriv-
ning av aktiverade utgifter inleds efter den kommersiella 
lanseringen, det vill säga när produkten finns tillgänglig 
för allmänt bruk. Andelen aktiverade utgifter för forsk-
ning och utveckling påverkar resultatet för Bolaget.

Privat och offentlig finansiering av  
kommunikationshjälpmedel 
En stor andel av användarna av Tobii Dynavox produkter 
är beroende av offentliga och privata ersättningssys-
tem för att helt eller delvis finansiera köp av Bolagets 
produkter. 

Tobii Dynavox omsättning och vinst påverkas därför i 
stor utsträckning av tillgängligheten till och villkoren för 
både privata och offentliga ersättningssystem. Tillgäng-
ligheten till ersättning är även beroende av förändringar 
i tillämpliga lagar och upphandlingsprocesser, föränd-
ringar i ersättningsvillkor, kännedom och kunskap kring 
hjälpmedel, prioriteringar mellan olika utgiftskategorier, 
förändringar av politiskt ledarskap samt förändringar i 
den internationella ekonomin.

Valutafluktuationer
Tobii Dynavox funktionella valuta är den svenska 
kronan (SEK), men Bolagets nettoomsättning och 
utgifter anges i de lokala valutorna där Tobii Dynavox 
är verksamt. En betydande andel av Bolagets nettoom-
sättning och utgifter genereras i andra valutor än SEK, 
främst när produkter och tjänster köps eller säljs i de 
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respektive dotterföretagens lokala funktionella valutor 
(transaktionsexponering), samt när balans- och resul-
taträkningar från utländska dotterföretag räknas om till 
SEK (omräkningsexponering). Tobii Dynavox globala 
verksamheter ger upphov till betydande kassaflöden i 
andra valutor än SEK där förändringar i USD, EUR och 
GBP jämfört med SEK utgör Tobii Dynavox huvudsakli-
ga exponeringar. Nedan presenteras hur valutafluktua-
tioner skulle ha påverkat Bolagets rörelseresultat under 
niomånadersperioden som avslutades 30 september 
2021 samt under räkenskapsåret 2020, exklusive valu-
tasäkringar, som en effekt av transaktionsexponeringen 
förutsatt att övriga variabler hålls konstanta. 

Känslighetsanalys,  
Effekt på rörelse-
resultat, MSEK

1 jan – 30 sep 1 jan – 31 dec

Förändring, % 2021 2020

USD 10 5 5

EUR 10 8 12

GBP 10 0 0

Tabellen visar att en förbättring av Tobii Dynavox främ-
sta exportvalutor USD och EUR jämfört med SEK, som 
är valutan för huvuddelen av kostnadsbasen, har en 
positiv inverkan på rörelseresultatet. Exempelvis skulle 
en tioprocentig ökning av USD mot SEK (USD/SEK 
+ 10 procent) ha gett en positiv effekt på 5 MSEK för 
helåret 2020.

Under niomånadersperioden som avslutades 30 
september 2021 såldes 72 procent, 13 procent, 3 pro-
cent och 2 procent av Tobii Dynavox produkter i USD, 
EUR, GBP respektive SEK (jämfört med 73 procent, 
13 procent, 3 procent respektive 2 procent under helår 
2020 och 75 procent, 13 procent, 3 procent respektive 
2 procent under helår 2019).

Tobii Dynavox räknar om Bolagets icke-svenska dot-
terföretags resultaträkningar och ekonomiska ställning 
till SEK med hjälp av rapportperiodens genomsnittliga 
växelkurs respektive växelkursen vid periodens slut. 
Växelkursvinster och valutakursförluster vid transak-
tioner i icke-svensk valuta och omräkning av monetära 
poster tas upp i resultaträkningarna, utom då de tas 
upp i totalresultatet som kassaflödessäkringar. Dif-
ferenser till följd av omräkningen av resultaträkningar 
och ekonomisk ställning tas upp i totalresultatet som 
omräkningsdifferenser och inkluderas i reserver för 
omräkningsdifferenser i eget kapital. Detta medför 
att ökningar eller minskningar av värdet på USD kan 
påverka värdet av vissa poster avseende Tobii Dynavox 
icke-USD-affärer i Bolagets redovisning, även om vär-
det inte har förändrats sett till den ursprungliga valutan.

Förvärv och avyttringar
Tobii Dynavox har historiskt sett kombinerat organisk 
tillväxt och tillväxt genom förvärv. Bolagets vision är att 
förvärva företag som har en tydlig koppling till Bolagets 
strategiska inriktning, i syfte att stärka Bolagets mark-
nadsposition och/eller komplettera Bolagets portfölj 
av produkter eller tjänster. Under perioden 2019 – 30 
september 2021 har Tobi Dynavox inte gjort några för-

värv eller avyttringar. För information om förvärv efter 30 
september 2021, se ”– Betydande förändringar sedan 
30 september 2021”. 

Skattesatser och uppskjutna skattefordringar
Skattekostnad för perioden består av aktuell skatt och 
uppskjuten skatt. Aktuell skattekostnad beräknas base-
rat på de skatteregler som är tillämpliga per balansda-
gen i de länder där moderbolaget och dess dotterbolag 
bedriver verksamhet och genererar beskattningsbara 
intäkter. Aktuell skatt omfattar även justeringar hänför-
liga till redovisad aktuell skatt från tidigare perioder. 
Uppskjuten skatt beräknas baserat på temporära 
skillnader mellan redovisade värden och de beskatt-
ningsbara värdena på tillgångar och skulder samt för 
uppskjuten skatt, i den mån det är sannolikt att dessa 
kan kvittas mot framtida beskattningsbara vinster.

NYCKELPOSTER I RESULTATRÄKNINGEN
Följande avsnitt innehåller en beskrivning av vissa 
 poster i Tobii Dynavox.

Nettoomsättning
Tobii Dynavox nettoomsättning härrör främst från 
försäljning av produkter (egentillverkade eller kontrakts-
tillverkade av tredje part till fasta priser) samt i mindre 
utsträckning från tjänster, i huvudsak rörande support, 
serviceavtal, konsultuppdrag och utbildning. Majoriteten 
av produkter säljs som paket bestående av både varor 
som hårdvara och mjukvara samt tjänsteåtagande i form 
av förhöjd garanti och kundsupport. Tjänsterna tillhan-
dahålls antingen (i) baserat på tids- och materialåtgång 
eller (ii) som fastprisavtal.

Kostnader för sålda varor och tjänster
Kostnad för sålda varor och tjänster innefattar kostna-
der för inköp och hantering av material, inköpta tjänster, 
licensavgifter för tredje parts immateriella rättigheter 
använda i Tobii Dynavox produkter, produktreparationer, 
samt avskrivning av maskiner, verktyg och andra anlägg-
ningstillgångar som används vid tillverkningen. Kost-
nader för personal som hanterar logistik, support och 
inköp hanteras också som kostnad för sålda varor och 
tjänster. Lagerkostnader ingår i kostnad för sålda varor 
och tjänster och innefattar anläggningskostnader samt 
skrotning av föråldrade och överflödiga lagerobjekt.

Försäljningskostnader
Försäljningskostnader innefattar alla kostnader rela-
terade till Bolagets försäljningsfunktion samt VD, som 
personalkostnader, kostnader för anläggningar, IT, resor 
och representation, marknadsföringsmaterial och katalo-
ger. Försäljningskostnader består av försäljning av pro-
dukter och tjänster och nedskrivning av kundfordringar.

Forsknings- och utvecklingskostnader
FoU innefattar alla interna och externa kostnader som 
relateras till utveckling av Bolagets nya produkter, 
patent och lösningar, inklusive kostnader för personal, 
anläggningar och IT. Den del av de årliga FoU-satsning-
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arna som redovisas i resultaträkningen anges netto ef-
ter (i) aktivering av många av Bolaget FoU-projekt enligt 
principerna i IAS 38 samt (ii) efter avskrivningar av totalt 
aktiverade FoU-investeringar i balansräkningen. Denna 
del av FoU-satsningarna benämns FoU-kostnader, 
netto (eller FoU-kostnader), medan periodens samman-
lagda FoU-utgifter benämns totala FoU-satsningar. 

Administrationskostnader
Administrationskostnader inkluderar kostnader relate-
rade till Bolagets administrativa funktioner, till exempel 
personalkostnader för finans och styrelse, samt perso-
nalkostnader för IT och HR-avdelningar, anläggningar, 
revisionsarvoden och andra allmänna kontorskostnader.

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader
Övriga rörelseintäkter och kostnader innefattar väsent-
liga extraordinära poster, sekundärverksamhet, växel-
kursdifferenser på operationella fordringar och skulder 
samt realisationsvinster/- förluster från försäljning av 
materiella anläggningstillgångar.

Vinst/förlust på andelar i intresseföretag
Tobii Dynavox andel av vinst/förlust i intresseföretag 
vilka är företag över vilka Tobii Dynavox har ett bety-
dande inflytande (dvs. vanligen en ägarandel mellan 20 
procent och 50 procent). Nedskrivning av Tobii Dyna-
vox andel av värdet på intresseföretagets nettotillgångar 
redovisas i denna post.

Finansiella poster, netto
Finansiella poster, netto utgörs av ränteintäkter på 
banktillgodohavanden, fordringar och räntebärande 
 värdepapper, skuldräntor på lån och valutakursföränd-
ringar på lån och likvida medel.

Valutakursförändringar som relaterar till finansiella 
fordringar och skulder redovisas i resultaträkningen 
under finansiella poster, netto.

Lånekostnader redovisas under den räkenskaps-
period de avser.

Skatter
Inkomstskatt utgörs av summan av aktuell skatt och 
uppskjuten skatt. Inkomstskatter tas upp i de finansiella 
räkenskaperna utom då den underliggande transaktio-
nen redovisas direkt mot eget kapital eller ingår i övrigt 
totalresultat. Aktuell skatt är skatt som förväntas betalas 
eller erhållas under innevarande år, med tillämpning av 
de skattenivåer som beslutats, eller i praktiken beslu-
tats, på balansdagen, inklusive justeringar av aktuell 
skatt som härrör från tidigare perioder. 

Uppskjuten skatt i balansräkningen har beräknats 
på nominell skattesats med utgångspunkt i temporä-
ra skillnader för tillgångar och skulder på balansda-
gen. Hänsyn tas inte till följande tillfälliga differenser: 
tillfälliga differenser som har uppkommit vid den första 
redovisningen av goodwill, den första redovisningen 

av tillgångar och skulder som inte rör företagsförvärv 
och samgående och som inte påverkar redovisat eller 
skattat resultat.

Vidare tar Tobii Dynavox inte hänsyn till tillfälliga dif-
ferenser som är relaterade till intressen i dotterföretag 
och intresseföretag som inte förväntas återföras inom 
överskådlig tid. Värderingen av uppskjuten skatt base-
ras på hur redovisade värden på tillgångar och skulder 
förväntas realiseras eller avräknas. Uppskjuten skatt 
beräknas baserat på den skattesats och de skatteav-
sättningar som beslutats, eller i praktiken beslutats, på 
balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgil-
la tillfälliga differenser och avdragsgilla underskott 
redovisas endast i den utsträckning som det är troligt 
att de kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna 
skattefordringar reduceras när det är sannolikt att de 
inte längre är möjliga att utnyttja.

Potentiella ytterligare inkomstskatter som uppkommer 
på grund av utdelningar redovisas vid samma tidpunkt 
som utdelningen redovisas som en skuld.

SPECIFIKATION AV FOU-KOSTNADER  
I RESULTATRÄKNINGEN
Tobii Dynavox genomför omfattande investeringar i 
forskning- och utveckling, varav en del aktiveras i ba-
lansräkning.

Tabellerna nedan visar hur Bolagets totala forsknings 
och utvecklingssatsningar rapporteras. Årets totala forsk-
nings- och utvecklingssatsningar (Total FoU) är den sam-
manlagda 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. Årets balan-
serade kostnader för produktutveckling (Aktiverad FoU) 
är den del av utvecklingsarbetet som Tobii Dynavox be-
dömer kommer leda till framtida intäkter och som därför 
ska aktiveras i balansräkningen. Av- och nedskrivningar 
utgörs av summan av årets utvecklingsrelaterade av- och 
nedskrivningar. Forsknings- och utvecklingskostnader 
i resultaträkningen redovisas netto och består av årets 
totala forsknings- och utvecklingssatsningar justerat för 
aktiverade kostnader för produktutveckling och FoU-rela-
terade av- och eventuella nedskrivningar.

MSEK

1 jan – 30 sep 1 jan – 31 dec

2021 2020 2020 2019

Totala Forsknings- och  
utvecklingskostnader (Total FoU) –93,7 –99,1 –128,6 –150,8

Aktiverade utvecklingskostnader  
(Aktiverad FoU) 55,0 60,4 78,4 85,6

FoU-relaterade av- och nedskrivningar –45,0 –43,5 –58,4 –56,1

Forsknings- och utvecklings-
kostnader netto i resultaträkningen –83,7 –82,2 –108,6 –121,3
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 JÄMFÖRELSE MELLAN NIOMÅNADERSPERI-
ODERNA SOM AVSLUTADES 30 SEPTEMBER 
2021 OCH 30 SEPTEMBER 2020 
Nettoomsättning
Tobii Dynavox nettoomsättning minskade med 35,6 
MSEK, från 662,1 MSEK för perioden som avsluta-
des 30 september 2020 till 626,5 MSEK för perioden 
som avslutades 30 september 2021. Minskningen är 
hänförlig till valuta. Justerat för valuta var tillväxten två 
procent. Leverans- och logistikförseningar om cirka 34 
MSEK bedöms ha inneburit en förskjutning av intäkter 
från perioden januari - september 2021 till det fjärde 
kvartalet 2021.  

Bruttoresultat
Tobii Dynavox bruttoresultat minskade med 22,1 
MSEK, från 435,9 MSEK för perioden som avsluta-
des 30 september 2020 till 413,8 MSEK för perioden 
som avslutades 30 september 2021. Minskningen var 
huvudsakligen hänförlig till negativ valutakursutveckling. 
Bruttomarginalen uppgick till 66,0 procent perioden 
som avsluta des 30 september 2021, jämfört med 65,8 
procent motsvarande period 2020.

Rörelseresultat (EBIT)
Tobii Dynavox rörelseresultat minskade med 46,3 
MSEK, från 93,0 MSEK för perioden som avslutades 
30 september 2020 till 46,7 MSEK för perioden som 
avslutades 30 september 2021. Minskningen var hu-
vudsakligen hänförlig till förskjutning av vissa intäkter till 
fjärde kvartalet på grund av leveransförseningar, detta 
påverkade rörelseresultatet negativt med cirka 25 MSEK, 
och mellan jämförelseperioderna lägre aktiveringar, högre 
avskrivningar relaterat till tidpunkten för olika produkt-
lanseringar vilket påverkade rörelseresultatet negativt 
om cirka 9 MSEK. Rörelsekostnaderna var under 2020 
lägre på grund av Covid-19-relaterade stats bidrag och 
arbetstidsminskningar om cirka 8 MSEK. I perioden finns 
även engångskostnader relaterade till separationen från 
Tobii AB om cirka 4 MSEK vilket påverkade rörelseresul-
tatet negativt. 

De totala FoU-satsningarna minskade med 5 MSEK, 
från 99,1 MSEK för perioden som avslutades 30 sep-
tember 2020 till 93,7 MSEK för perioden som avsluta-
des 30 september 2021. Därav aktiverades 60,4 MSEK 
för perioden som avslutades 30 september 2020 och 
55,0 MSEK i balansräkningen för perioden som avslu-
tades 30 september 2021.

Kostnaderna för försäljning och administration ökade 
till 46 procent av intäkterna för perioden som avsluta-
des 30 september 2021, från 40 procent för perioden 
som avslutades 30 september 2020.

Bolagets FoU-kostnader netto i resultaträkningen 
ökade med 1,5 MSEK, från 82,2 MSEK perioden som 
avslutades 30 september 2020 till 83,7 MSEK perio-
den som avslutades 30 september 2021. 

Resultat före skatt
Tobii Dynavox resultatet före skatt minskade med 42,5 
MSEK, från 74,5 MSEK för perioden som avslutades 
30 september 2020 till 32,0 MSEK för perioden som 
avslutades 30 september 2021. Minskningen var hu-
vudsakligen hänförlig till lägre rörelseresultat på grund 
av bland annat intäktsförskjutning. 

Nettoresultat och resultat per aktie
Tobii Dynavox nettoresultat minskade med 37,6 MSEK, 
från 62,1 MSEK för perioden som avslutades 30 sep-
tember 2020 till 24,5 MSEK för perioden som avslutades 
30 september 2021. Minskningen var huvudsakligen 
hänförlig till förskjutning av vissa intäkter till fjärde kvarta-
let på grund av leveransförseningar, och mellan jämförel-
seperioderna lägre aktiveringar samt högre avskrivningar 
relaterat till tidpunkten för olika produktlanseringar. För 
motsvarande niomånadersperiod 2020 var även kostna-
den lägre på grund av Covid-19-relaterade statsbidrag 
och arbetstidsminskningar.

Nettoresultatet motsvarar ett resultat per aktie på 
0,25 SEK för perioden som avslutades 30 september 
2021, jämfört med 0,62 SEK för perioden som avsluta-
des 30 september 2020, vilket även utgör resultatet per 
aktie efter utspädning.1 

Per 30 september 2021 hade Tobii AB 99 800 523 
stamaktier. Detta är det antal aktier som presenteras i 
de sammanslagna finansiella rapporterna för alla perio-
der och år.1

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Tobii Dynavox kassaflöde från den löpande verksam-
heten minskade med 98,6 MSEK, från 200,4 MSEK 
för perioden som avslutades 30 september 2020 till 
101,9 MSEK för perioden som avslutades 30 septem-
ber 2021. Minskningen var huvudsakligen hänförlig till 
försämrad lönsamhet vilket delvis var drivet av leverans-
förskjutningar.

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Tobii Dyavox kassaflöde från investeringsverksamheten 
ökade med 17,8 MSEK, från -79,7 MSEK för perioden 
som avslutades 30 september 2020 till -61,9 MSEK för 
perioden som avslutades 30 september 2021. Ökning-
en var huvudsakligen hänförlig till lägre investeringar i 
materiella anläggningstillgångar.

Av investeringarna var 55,5 MSEK investeringar i 
immateriella anläggningstillgångar (främst aktiverade 
utvecklingskostnader), 4,1 MSEK i materiella anlägg-
ningstillgångar och 2,3 MSEK aktiekapital i nya utländ-
ska dotterbolag.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Tobii Dynavox kassaflöde från finansieringsverksam-
heten minskade med 57,3 MSEK, från –49,2 MSEK 
för perioden som avslutades 30 september 2020 till 
–106,5 MSEK för perioden som avslutades 30 septem-
ber 2021. Minskningen var huvudsakligen hänförlig till 
återbetalning av finansiella skulder till Tobii AB. 

1  Per 30 september 2021 hade Tobii AB 99 800 523 stamaktier, hämtat från "Resultat per aktie" i “Historisk finansiell information – Historisk finansiell information för perioden 
som avslutades 30 september 2021 och de räkenskapsår som avslutades 31 december 2020 och 2019 – Not 2". 
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JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSÅRET 
2020 OCH RÄKENSKAPSÅRET 2019

Nettoomsättning
Tobii Dynavox nettoomsättning minskade med 13,6 
MSEK, från 908,8 MSEK för räkenskapsåret som 
avslutades 31 december 2019 till 895,2 MSEK för 
räkenskapsåret som avslutades 31 december 2020. 
Minskningen var huvudsakligen hänförlig till en negativ 
valutautveckling. Valutajusterat tillväxt var en procent. 
Tillväxten dämpades av Covid-19-pandemin. 

Bruttoresultat 
Tobii Dynavox bruttoresultat minskade med 1,9 MSEK, 
från 593,6 MSEK för räkenskapsåret som avslutades 
31 december 2019 till 591,7 MSEK för räkenskapsåret 
som avslutades 31 december 2020. Bruttomarginalen 
uppgick till 66,1 procent 2020, jämfört med 65,4 pro-
cent. Under 2020 skrevs lagret ned om 7 MSEK.

Rörelseresultat (EBIT) 
Tobii Dynavox rörelseresultat ökade med 26,2 MSEK, 
från 101,0 MSEK för räkenskapsåret som avslutades 
31 december 2020 till 127,2 MSEK för räkenskapsår-
et som avslutades 31 december 2021. Ökningen var 
huvudsakligen hänförlig till nästan en procentenhet 
högre bruttomarginal samt 28 MSEK lägre rörelsekost-
nader, vilket i sin tur berodde på åtgärder relaterade till 
Covid-19-pandemin, så som tillfälligt lägre sysselsätt-
ningsgrad, reserestriktioner samt olika statsbidrag.

De totala FoU-satsningarna minskade med 22,2 
MSEK, från 150,8 MSEK för räkenskapsåret som 
avslutades den 31 december 2019 till 128,6 MSEK för 
räkenskapsåret som avslutades 31 december 2020. 
Därav aktiverades 85,6 MSEK för räkenskapsåret som 
avslutades 31 december 2019 och 78,4 MSEK för 
räkenskapsåret som avslutades 31 december 2020.

Bolagets FoU-kostnader netto i resultaträkningen mins-
kade med 12,7 MSEK, från 121,3 MSEK för räkenskaps-
året som avslutades 31 december 2019 till 108,6 MSEK 
för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2020. 

Resultat före skatt
Tobii Dynavox resultat före skatt ökade med 22,4 
MSEK, från 81,0 MSEK för räkenskapsåret som avslu-
tades 31 december 2019 till 103,4 MSEK för räken-
skapsåret som avslutades 31 december 2020. Ökning-
en var huvudsakligen hänförlig till högre bruttomarginal 
och 28,0 MSEK lägre rörelsekostnader, vilket i sin tur 
berodde på åtgärder relaterade till Covid-19-pandemin, 
så som tillfälligt lägre sysselsättningsgrad, reserestrik-
tioner samt olika statsbidrag. 

Nettoresultat och resultat per aktie
Tobii Dynavox nettoresultat ökade med 62,1 MSEK, 
från 67,7 MSEK för räkenskapsåret som avslutades 31 

december 2019 till 129,8 MSEK för räkenskapsåret 
som avslutades 31 december 2020. Ökningen var 
huvudsakligen hänförlig till ökat resultat före skatt samt 
positiva skatteeffekter relaterade till att uppskjutna 
skattefordringar aktiverats i USA.

Nettoresultatet motsvarar ett resultat per aktie på 
1,30 SEK för räkenskapsåret som avslutades 2020 
jämfört med 0,68 SEK för räkenskapsåret som avslu-
tades 2019, vilket också är resultatet per aktie efter 
utspädning.1

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Tobii Dynavox kassaflöde från den löpande verksam-
heten ökade med 87,8 MSEK, från 184,7 MSEK för 
räkenskapsåret som avslutades 31 december 2019 till 
272,5 MSEK för räkenskapsåret som avslutades 31 
december 2021. Ökningen var huvudsakligen hänförlig 
till förbättring av rörelsekapitalet om 57,1 MSEK, vilket i 
sin tur var hänförligt till, bland annat, minskade kund-
fordringar, övriga fordringar, samt lagerminskning.

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Tobii Dynavox kassaflöde från investeringsverksam-
heten ökade med 6,6 MSEK, från -108,6 MSEK för 
räkenskapsåret som avslutades 31 december 2019, till 
-102,0 MSEK för räkenskapsåret som avslutades 31 
december 2020. Ökningen var huvudsakligen hänförlig 
till lägre aktivering av utvecklingskostnader. 

Av investeringarna var 78,4 MSEK investeringar i 
immateriella anläggningstillgångar (främst aktiverade 
utvecklingskostnader) och 23,6 MSEK i materiella 
anläggningstillgångar.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
Tobii Dynavox kassaflöde från finansieringsverksam-
heten ökade med 38,0 MSEK, från –77,6 MSEK för 
räkenskapsåret som avslutades 31 december 2019 till 
–39,6 MSEK för räkenskapsåret som avslutades 31 
december 2020. Ökningen av kassautflödet var huvud-
sakligen hänförlig till förändringar av finansieringsskul-
der till Tobii AB. 

INVESTERINGAR 

Historiska väsentliga investeringar
För en redovisning av Bolagets FoU-kostnader, se avsnitt 
”– Specifikation av FoU-kostnader i resultaträkningen”. 

Bolagets kassaflöde från investeringsverksamheten 
uppgick till –108,6 MSEK för 2019 och –102,0 MSEK 
för 2020. Investeringarna var huvudsakligen investe-
ringar i immateriella anläggningstillgångar, främst akti-
verade utvecklingskostnader. Bolagets kassaflöde från 
investeringsverksamheten uppgick till –61,9 MSEK för 
niomånadersperioden som avslutades 30 september 
2021 och –79,7 MSEK för niomånadersperioden som 
avslutades 30 september 2020. För niomånadersperi-

1  Per 30 september 2021 hade Tobii AB 99 800 523 stamaktier, hämtat från "Resultat per aktie" i “Historisk finansiell information – Historisk finansiell information för perioden 
som avslutades 30 september 2021 och de räkenskapsår som avslutades 31 december 2020 och 2019 – Not 2".
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oden som avslutades 30 september 2021 har inves-
teringarna i immateriella anläggningstillgångar främst 
bestått av aktiverade utvecklingskostnader. Även för 
niomånadersperioden som avslutades 30 september 
2020 har investeringarna i huvudsak bestått av aktive-
rade utvecklingskostnader.

Efter 30 september 2021 har Bolaget ingått ett leve-
rans- och licensavtal respektive IP-avtal med Tobii AB. 
För mer information om dessa avtal, se avsnitt ”Legala 
frågor och kompletterande infomation – Immateriella 
rättigheter – Leverans- och licensavtal med Tobii AB” 
respektive ”Legala frågor och kompletterande infoma-
tion – Immateriella rättigheter – IP-avtal med Tobii AB”.

Pågående väsentliga investeringar 
Bolaget har inga väsentliga pågående investeringar 
och har inte fattat några bindande beslut om framtida 
investeringar av väsentlig betydelse. 

BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR SEDAN  
30 SEPTEMBER 2021
•  Bolaget har ingått ett leverans- och licensavtal 

respektive IP-avtal med Tobii AB. För mer informa-
tion om dessa avtal, se avsnitt ”Legala frågor och 
kompletterande infomation – Immateriella rättigheter 
– Leverans- och licensavtal med Tobii AB” respektive 
”Legala frågor och kompletterande infomation – Im-
materiella rättigheter – IP-avtal med Tobii AB”. Den 
19 oktober 2021 fullgjorde Tobii Dynavox betalning 
om 280 MSEK enligt IP-avtalet.

•  Bolaget har ingått ett finansieringsavtal med Swed-
bank. För mer information om avtalet, se avsnitt ”Lega-
la frågor och kompletterande infomation – Väsentliga 
avtal – Finansieringsavtal med Swedbank”. Den 15 
november 2021 ingick Bolaget ett avtal med Swed-
bank varigenom finansieringsavtalets återbetalningstid 
förlängdes till 31 mars 2023.

•  Som ett led i separationen från Tobii AB har Bolaget 
den 19 oktober 2021 i förtid återbetalat ett lån till Tobii 
AB om 257 MSEK. 

•  Bolaget har den 28 oktober 2021 ingått ett avtal om 
att förvärva aktier i Acapela Group Babel Technolo-
gies SA. För mer information om avtalet, se avsnitt 
”Legala frågor och kompletterande infomation – Vä-
sentliga avtal – Avtal angående Acapela Group”.

•  Tobii AB har den 29 oktober 2021 gett Bolaget 
ett ovillkorat aktieägartillskott om 75 MSEK. Syftet 
med det ovillkorade aktieägartillskottet var att stärka 
 Bolagets balansräkning. 

•  Den 15 november 2021 offentliggjorde Bolaget TD 
Pilot, en kraftfull medicinskt klassificerad kommuni-
kationsenhet för människor med funktionsnedsätt-
ningar. Genom att dra nytta av iPadOS 15, möjliggör 
TD Pilot för människor med funktionsnedsättningar 
att kontrollera en iPad med ögonen. Den ögonstyrda 
kommunikationsenheten för Apples iPadOS inkluderar 
specialutvecklad hårdvara, mjukvara och omfattande 
tjänster och support för människor med funktionsned-
sättningar.

Utöver vad som anges ovan har det inte inträffat några 
betydande förändringar av Tobii Dynavox finansiella 
ställning eller finansiella resultat sedan den 30 septem-
ber 2021. 

VÄSENTLIGA TRENDER
Utöver det som beskrivs ovan samt i avsnitten ”Riskfak-
torer”, ”Verksamhetsbeskrivning”, och ” – Betydande 
förändringar sedan 30 september 2021”, finns det 
per dagen för Prospektet inte några för Bolaget kända 
trender, osäkerheter, krav, åtaganden eller händelser 
som med rimlig sannolikhet kommer att få en väsent-
lig inverkan på Bolagets utsikter för det innevarande 
räkenskapsåret.
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KAPITALISERING
MSEK Per 30 september 2021

Kortfristiga skulder

För vilken garanti ställs -

Mot annan säkerhet -

Utan säkerhet 534,4

Summa kortfristiga skulder 534,4

Långfristiga skulder

Garanterade -

Med säkerhet -

Utan garanti/utan säkerhet 148,2

Summa långfristiga skulder 148,2

Eget kapital

Aktiekapital -

Reservfond(er) -

Övriga reserver 56,7

Summa eget kapital 56,7

Totalt 739,3

NETTOSKULDSÄTTNING
Tobii Dynavox nettoskuldsättning per 30 september 
2021 presenteras i tabellen nedan. Tabellen omfattar 
endast räntebärande skulder. Bolaget har per 30 sep-
tember 2021 inga indirekta skulder. Bolaget har per 30 
september 2021 inga eventualförpliktelser.

MSEK Per 30 september 2021

(A) Kassa och bank 109,8

(B) Andra likvida medel 0

(C) Övriga finansiella tillgångar 0

(D) Likviditet (A)+(B)+(C) 109,8

(E) Kortfristiga finansiella skulder  
(inklusive skuldinstrument, men exklusive 
den kortfristiga andelen av långfristiga  
finansiella skulder) 

(F) Kortfristig andel av långfristiga finansiel-
la skulder 289,2

(G) Kortfristig finansiell skuldsättning (E)+(F) 289,2

Kapitalisering,  
skuldsättning och annan  
finansiell information

Tabellerna i detta avsnitt redovisar Bolagets kapitalisering och skuldsättning på koncernnivå per 30 sep-
tember 2021. Se avsnittet ”Aktiekapital och ägarförhållanden” för ytterligare information om Bolagets 
aktiekapital och aktier. Tabellerna i detta avsnitt bör läsas tillsammans med avsnittet ”Operationell och 
finansiell översikt” och Bolagets finansiella information, med tillhörande noter, som återfinns på annan 
plats i detta Prospekt. 

(H) Kortfristig finansiell skuldsättning  
netto (G)–(D) 179,4

(I) Långfristiga finansiella skulder (exklusive 
kortfristig andel och skuldinstrument)

42,0

(J) Skuldinstrument -

(K) Långfristiga leverantörsskulder och  
andra skulder -

(L) Långfristig finansiell skuldsättning 
(I)+(J)+(K)

42,0

(M) Total finansiell skuldsättning (H)+(L) 221,4

RÖRELSEKAPITAL OCH KAPITALBEHOV
Det är Bolagets bedömning att rörelsekapitalet är till-
räckligt för Bolagets aktuella behov under den närmaste 
tolvmånadersperioden från och med dagen för Pro-
spektet. Rörelsekapital i detta sammanhang definieras 
som Bolagets möjlighet att få tillgång till likvida medel i 
syfte att fullgöra sina betalningsförpliktelser vartefter de 
förfaller till betalning.

KAPITALSTRUKTUR EFTER  
30 SEPTEMBER 2021
Som en del i separationen har Bolaget ingått ett finan-
sieringsavtal med Swedbank den 21 september 2021, 
varigenom Swedbank tillhandahåller ett tidsbundet lån 
om 550 MSEK och en multidenominerad revolverande 
lånefacilitet om 150 MSEK som kan utnyttjas i form 
av en checkräkningskredit kopplat till förvärv. Den 15 
november 2021 ingick Bolaget ett avtal med Swed-
bank varigenom finansieringsavtalets återbetalningstid 
förlängdes till 31 mars 2023. För mer information om 
avtalet, se avsnitt ”Legala frågor och kompletterande 
infomation – Väsentliga avtal – Finansieringsavtal med 
Swedbank”. 
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I samband med att affärsområdet Tobii Dynavox den 1 
januari 2019 samlades i Tobii Dynavox och överföringen 
av tillgångar från Tobii AB till Tobii Dynavox uppstod en 
skuld till Tobii AB om initialt 442 MSEK. Den 19 oktober 
2021 har Swedbank utbetalat det påkallade tidsbundna 
lånet om 550 MSEK till Tobii Dynavox. Därutöver har 
Tobii AB den 29 oktober 2021 gett Bolaget ett ovillkorat 
aktieägartillskott om 75 MSEK. Syftet med det ovillkora-
de aktieägartillskottet var att stärka Bolagets balansräk-
ning. Per dagen för Prospektet har Bolaget inte påkallat 
den multidenominerad revolverande lånefacilitet om 150 
MSEK.

Den 19 oktober 2021 har Tobii Dynavox i förtid åter-
betalat ett lån till Tobii AB om cirka 257 MSEK. I och 
med återbetalningen är ovan nämnda skuld till Tobii AB 
om 442 MSEK fullt återbetald. Den 19 oktober 2021 
fullgjorde Tobii Dynavox betalning om 280 MSEK enligt 
IP-avtal. För mer information om avtalet om immateriella 
rättigheter, se avsnitt ”Legala frågor och kompletteran-
de infomation – Immateriella rättigheter – IP-avtal med 
Tobii AB”.
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Styrelse, ledande 
befattningshavare  
och revisor 

1 Avser när Åsa Hedin blev ledamot i Tobii AB.
2 Henrik Eskilsson har varit ledamot i Tobii Dynavox sedan Bolaget förvärvades av Tobii AB (det vill säga, även under tiden då Bolaget inte bedrev någon verksamhet).
3 Avser när Charlotta Falvin blev ledamot i Tobii AB.
4 Avser när Åsa Hedin blev ledamot i Tobii AB.
5  Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav under antagandet att separationen av Tobii Dynavox från Tobii hade genomförts med avstämningsdag 30 

september 2021 med beaktande av därefter kända förändringar. Styrelseledamöternas respektive innehav i Tobii Dynavox per första dagen för handel i Tobii Dynavox aktier kan 
avvika från informationen.

STYRELSE
Tobii Dynavox styrelse består av fem ordinarie leda möter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka 
valts för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Tabellen nedan visar ledamöterna i styrelsen, när de först valdes in i 
styrelsen och om de är oberoende i förhållande till Bolaget och/eller de större aktieägarna.

Namn

Oberoende i förhållande till

Befattning Ledamot i Tobii Dynavox sedan Bolaget och bolagsledningen Större aktieägare

Åsa Hedin Styrelseordförande 20151 Ja Ja

Carl Bandhold Styrelseledamot 2021 Ja Ja

Henrik Eskilsson Styrelseledamot 20132 Nej Ja

Charlotta Falvin Styrelseledamot 20183 Ja Ja

Caroline Ingre Styrelseledamot 2021 Ja Ja

ÅSA HEDIN
Född 1962. Styrelseordförande sedan 
20154.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i 
 biofysik, University of Minnesota, USA. 
Kandidatexamen i fysik, Gustavus 
 Adolphus College, USA.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelse-
ordförande i Artifical Solutions Interna-
tional AB.  Styrelseledamot i Biotage AB, 
CellaVision AB, C-Rad AB, E. Öhman J:or 
Fonder AB, Industrifonden AB och Nolato 
Aktiebolag. Styrelseordförande och verk-
ställande direktör i ASH&Partners. 
Tidigare befattningar (senaste fem åren): 
Styrelseledamot i All Tomorrows Parties 
AB, BoardClic AB, Fidesmo AB, Finger-
print Cards AB, HerMed Group Holding 
AB, HerMed Holding AB, Immunovia AB 
(publ), Sensavis AB och Tobii AB.
Aktieägande i Bolaget5: Åsa Hedin 
innehar 35 614 stamaktier i Bolaget.

CARL BANDHOLD
Född 1974. Styrelseledamot sedan 2021.
Utbildning: Civilingenjörsexamen i 
kemiteknik, Chalmers tekniska högskola. 
MBA-examen, INSEAD Business School. 
Övriga nuvarande befattningar: Styrel-
seledamot i Bandholding Consulting AB, 
Bandholdings Invest AB, Bandholdings 
Management AB, Försäkringstalanger I 
Norden AB och Instoria 2020 AB. 
Tidigare befattningar (senaste fem åren): 
Styrelseordförande i Permobil EMEA AB 
och Starmobility AB. Styrelseledamot i 
Permobil AB, Permobil Produktion AB, 
Permobil AG, Permobil Holding AS, Per-
mobil Holding France SAS, Permobil AS, 
Permobil A/S, Permobil GmbH, Permobil 
NV, Permobil Europe BV, Permobil Bene-
lux BV, Permobil Supportec BV, Permobil 
Ltd, Permobil France SAS, Permobil 
Italy Srl, Permobil Medical Devices and 
Services SL, Permobil (Kunshan) Co. 

Ltd, Permobil Trading (Kunshan) Co. Ltd, 
Permobil KK, Permobil LLC, Permobil 
Holdings PTY LTD, Permobil Australia 
PTY LTD, Permobil, Ltd., Permobil New 
Zealand Limited, Permobil Pasco LLC, 
Permobil Inc., Max Mobility LLC, Lifes-
tand Vivre Debout SAS, TiSport, LLC, 
TiLite, LLC, TiSport International Sales, 
Inc., ROHO, Inc., ROHO International, 
Inc., The ROHO Group, Inc., The Com-
fort Companies, LLC och Three Rivers 
Holdings, LLC. 
Aktieägande i Bolaget5: Carl Bandhold 
innehar 10 000 stamaktier i Bolaget.
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HENRIK ESKILSSON
Född 1974. Styrelseledamot sedan 2013.
Utbildning: Civilingenjörsexamen i indu-
striell ekonomi och organisation, interna-
tionell inriktning, Linköpings universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Styrel-
seordförande och verkställande direktör 
i Tobii Technology Options AB och Tobii 
Holding AB. Styrelseordförande i Tobii 
Pro AB, Tobii Tech AB och Henrik Eskils-
son AB. Verkställande direktör i Henrik 
Eskilsson AB. Verkställande direktör i 
Tobii AB1.
Tidigare befattningar (senaste fem åren): 
Verkställande direktör i Tobii Tech AB.
Styrelseledamot i Eskilsson Consulting 
AB. Styrelsesuppleant i Sticky AB.
Aktieägande i Bolaget2: Henrik Eskils-
son innehar 4 535 952 stamaktier,  
103 000 aktierätter i Bolaget och  
257 000 tecknings optioner i Tobii AB. 

CHARLOTTA FALVIN
Född 1966. Styrelseledamot sedan 20183.
Utbildning: Civilekonomexamen,  
Lunds universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Styrel-
seordförande i Malmö Ground AB och 
Skåne Startups Ekonomisk förening. Sty-
relseledamot och verkställande direktör i 
Fasiro AB. Styrelseledamot i Boule Diag-
nostics AB, Bure Equity AB, INVISIO AB, 
MINC i Sverige AB, Net Insight AB, Nel 
ASA (Norway) och Tobii AB. 
Tidigare befattningar (senaste fem åren): 
Styrelseordförande i IDEON Open AB. 
Styrelseledamot i Lund Business Incuba-
tor AB och Sinch AB (publ).
Aktieägande i Bolaget2: -

CAROLINE INGRE
Född 1977. Styrelseledamot sedan 2021.
Utbildning: Läkarexamen, Karolinska 
Institutet. Filosofie doktor i Neuroveten-
skap, Umeå Universitet. Verksam som 
docent vid Karolinska Institutet. 
Övriga nuvarande befattningar: 
Styrelseledamot i TRICALS. Styrelsele-
damot i vetenskaplig styrelse i EUpALS. 
Styrelsesuppleant i Dalby Domestic AB 
och RDAAB Resources Development 
Administration AB.
Tidigare befattningar (senaste fem åren): 
Styrelsesuppleant i Tingre AB.
Aktieägande i Bolaget2: Caroline Ingre 
innehar 3 900 stamaktier i Bolaget.

1 Henrik Eskilsson har meddelat att han avser att avträda som VD för Tobii AB.
2  Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav under antagandet att separationen av Tobii Dynavox från Tobii AB hade genomförts med avstämningsdag 30 

september 2021 med beaktande av därefter kända förändringar. Styrelseledamöternas respektive innehav i Tobii Dynavox per första dagen för handel i Tobii Dynavox stamaktier 
kan avvika från informationen.

3 Avser när Charlotta Falvin blev ledamot i Tobii AB.
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

LINDA TYBRING
Född 1976. Chief Financial 
Officer sedan 20183.
Utbildning: Utbildad 
 redovisningskonsult, Srf 
Konsulternas Förbund. Stu-
dier i  översiktlig handelsrätt, 
Linköpings universitet.
Övriga nuvarande  
befattningar: Styrelsesupple-
ant i Danewid Consulting AB.
Tidigare befattningar 
 (senaste fem åren):  
Styrelseledamot i Hermes 
Medical Solutions Aktiebolag, 
Tobii Pro AB och Tobii Tech-
nology Options AB. Extern 
verkställande direktör i 3L Me-
dia AB och Vitec Capitex AB.
Aktieägande i Bolaget2: 
Linda Tybring innehar 3 950 
stamaktier och 24 650 
 aktierätter i Bolaget och 
14 000 teckningsoptioner i 
Tobii AB.

FREDRIK RUBEN
Född 1977. Verkställande 
direktör sedan 2014.1

Utbildning: Civilingenjörs-
examen i Industriell Ekonomi, 
Linköpings Universitet och 
Nanyang Technological Uni-
versity, Singapore.
Övriga nuvarande 
 befattningar: Styrelseledamot 
Grundbulten 103982 AB (u.ä.t. 
Fredrik Ruben Advise AB). 
Tidigare befattningar 
 (senaste fem åren):  
Inne havare i Fredrik Ruben 
Advice.
Aktieägande i Bolaget2: 
Fredrik Ruben innehar 64 
040 stamaktier och 103 000 
 aktierätter i Bolaget samt  
192 200 tecknings optioner i 
Tobii AB.

ALBERT BIGLAN
Född 1971. Chief Technology 
Officer sedan 2021.
Utbildning: Kandidatexamen  
i fysik,  Carnegie Mellon  
University, USA. 
Övriga nuvarande  
befattningar: -
Tidigare befattningar  
(senaste fem åren): -
Aktieägande i Bolaget2: 
Albert Biglan innehar 8 800 
aktierätter i Bolaget. 

1 Avser när Fredrik Ruben erhöll sin nuvarande tjänst inom affärsområdet Tobii Dynavox.
2  Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav under antagandet att separationen av Tobii Dynavox från Tobii AB hade genomförts med avstämningsdag 30 

september 2021 med beaktande av därefter kända förändringar. Styrelseledamöternas respektive innehav i Tobii Dynavox per första dagen för handel i Tobii Dynavox stamaktier 
kan avvika från informationen. 

3 Avser när Linda Tybring erhöll sin nuvarande tjänst inom affärsområdet Tobii Dynavox

KRISTEN COOK
Född 1979. Chief Marketing 
Officer sedan 2021.
Utbildning: Magisterexamen i 
företagskommunikation, kan-
didatexamen i marknadsföring, 
kandidatexamen i engelska, 
Duquesne University, USA. 
Övriga nuvarande  
befattningar: -
Tidigare befattningar  
(senaste fem åren): -
Aktieägande i Bolaget2: 
Kristen Cook innehar 2 450 
aktierätter i Bolaget.
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE  
OCH LEDANDE BEFATTNINGS HAVARE
Det förekommer inga familjeband mellan några styrelse-
ledamöter eller ledande befattningshavare.

Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella in-
tressekonflikter mellan styrelseledamöternas och ledan-
de befattningshavarnas åtaganden gentemot Bolagets 
och deras privata intressen och/eller andra åtaganden.

Henrik Eskilsson Consulting AB, en vid tidpunkten 
närstående till Henrik Eskilsson, underlät under 2016 
att till Finansinspektionen i rätt tid rapportera en trans-
aktion i teckningsrätter i Tobii AB. Under 2017 ålades 
Henrik Eskilsson Consulting AB av Finansinspektionen 
att betala en sanktionsavgift för överträdelsen av skyld-
igheten och under 2018 fastställdes Finansinspektio-
nens beslut av Förvaltningsrätten.

Utöver vad som anges ovan har under de senaste 
fem åren ingen styrelseledamot eller ledande befatt-
ningshavare (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) 
representerat ett företag som försatts i konkurs eller 
likvidation, eller varit föremål för konkursförvaltning, (iii) 
bundits vid och/eller utfärdats påföljder för ett brott av 
reglerings- eller tillsynsmyndigheter (inbegripet erkända 

REBECCA KASTELL
Född 1978. Chief People & 
Sustainability Officer sedan 
2021.
Utbildning: Kandidatexamen i 
Social Science-psykologi, Bond 
University, Australien. Magister-
examen i psykologi, Köpen-
hamns Universitet, Danmark.
Övriga nuvarande  
befattningar: Styrelseleda-
mot och verkställande direktör 
i Skala Tio AB och Revictus 
AB. Styrelsesuppleant i  
Baseline Retail AB
Tidigare befattningar  
(senaste fem åren): Styrelse-
suppleant och verkställande 
direktör i Baseline Retail AB. 
Styrelsesuppleant i Revictus AB.
Aktieägande i Bolaget1:  
Rebecca  Kastell innehar 
2 000 aktierätter i Bolaget.

NILS NORMELL
Född 1964. President Market 
Unit EUROW sedan 20182.
Utbildning: Civilingenjörs-
examen,  Kungliga Tekniska 
Högskolan. MBA- examen, 
Handelshögskolan  
Stockholm.
Övriga nuvarande  
befattningar: Styrelsele-
damot i coXa carry AB och 
CoXa carry International AB. 
Styrelsesuppleant i eva nils 
sure AB och Purple Ivy AB.
Tidigare befattningar  
(senaste fem åren): Styrelse-
ledamot i Lessmore Holding 
AB och Lessmore Sverige AB.
Aktieägande i Bolaget1:  
Nils Normell innehar 42 061 
stamaktier och 15 250 akti-
erätter i Bolaget och 28 000 
teckningsoptioner i Tobii AB. 
 

ANTHONY PAVLIK
Född 1960. Chief Operating 
Officer sedan 2014.
Utbildning: Kandidatexamen 
i Human Resource Manage-
ment, Geneva College, USA.
Övriga nuvarande  
befattningar: -
Tidigare befattningar  
(senaste fem åren): -
Aktieägande i Bolaget1:  
Anthony Palvik innehar 
11 800 aktierätter i Bolaget 
och 70 206 personaloptioner 
i Tobii AB.

TARA RUDNICKI
Född 1966. President Market 
Unit North America sedan 
2015.3

Utbildning: Studier i straffrätt, 
Framingham State University 
och Northeastern University, 
USA. 
Övriga nuvarande  
befattningar:  President i 
Assistive Technology Industry 
Association.
Tidigare befattningar  
(senaste fem åren): -
Aktieägande i Bolaget1: 
Tara Rudnicki innehar 6 500 
stamaktier och 12 800 aktie-
rätter i Bolaget samt 98 564 
personaloptioner i Tobii AB.

yrkessammanslutningar) eller (iv) förbjudits av domstol 
att ingå som medlem av en emittents förvaltnings-, led-
nings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller 
övergripande funktioner hos en emittent.

Alla styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
kan nås via Bolagets adress: Karlsrovägen 2D, 182 53 
Danderyd.

REVISOR
Bolagets revisor är sedan 2013 Pricewaterhouse-
coopers AB, som på årsstämman 2021 omvaldes för pe-
rioden intill slutet av årsstämman 2022. Johan Engstam 
(född 1966) är huvudansvarig revisor. Johan Engstam 
är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschor-
ganisationen för auktoriserade revisorer). Pricewater-
housecoopers AB:s kontorsadress är Torsgatan 21, 113 
97 Stockholm. Pricewaterhousecoopers AB har varit 
revisor i Tobii AB-koncernen under hela den period som 
den historiska finansiella informationen i detta Prospekt 
omfattar samt har reviderat Tobii Dynavox sammanslagna 
finansiella rapporter för räkenskapsåren 2019 och 2020 
samt den finansiella rapporten för niomånadersperioden 
som avslutades 30 september 2021.

1  Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav under antagandet att separationen av Tobii Dynavox från Tobii AB hade genomförts med avstämningsdag 
30 september 2021 med beaktande av därefter kända förändringar. Ledande befattningshavares respektive innehav i Tobii Dynavox per första dagen för handel i Tobii Dynavox 
stamaktier kan avvika från informationen.

2  Avser när Nils Normell erhöll sin nuvarande tjänst inom affärsområdet Tobii Dynavox.
3  Avser när Tara Rudnicki erhöll sin nuvarande tjänst inom affärsområdet Tobii Dynavox.
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Bolagsstyrning

BOLAGSSTYRNING
Tobii Dynavox är ett svenskt publikt aktiebolag. Före 
noteringen på Nasdaq Stockholm grundades bolags-
styrningen i Bolaget på svensk lag samt interna regler 
och föreskrifter. När Bolaget har noterats på Nasdaq 
Stockholm kommer Bolaget också att följa Nasdaq 
Stockholms regelverk för emittenter och tillämpa 
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Koden gäller 
för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reg-
lerad marknad i Sverige och ska tillämpas fullt ut från 
noteringen. Bolaget behöver inte följa alla regler i Ko-
den då Koden i sig själv medger möjlighet till avvikelse 
från reglerna, under förutsättning att sådana eventuella 
avvikelser och den valda alternativa lösningen beskrivs 
och orsakerna härför förklaras i bolagsstyrningsrappor-
ten (enligt den så kallade ”följ eller förklara-principen”). 

Bolaget kommer att tillämpa Koden från det att 
stamaktierna noteras på Nasdaq Stockholm. Eventuella 
avvikelser från Koden kommer att redovisas i Bolagets 
bolagsstyrningsrapport, som kommer att upprättas för 
första gången för räkenskapsåret 2021. I den första 
bolagsstyrningsrapporten behöver Bolaget emellertid 
inte förklara avvikelse till följd av bristande uppfyllelse 
av regler vars tillämpning inte aktualiserats under den 
tidsperiod som bolagsstyrningsrapporten omfattar. Per 
dagen för Prospektet förväntar sig Bolaget inte att rap-
portera någon avvikelse från Koden i bolagsstyrnings-
rapporten förutom att ledamöterna i valberedningen 
kommer att offentliggöras senare än sex månader före 
årsstämman 2022 samt att Henrik Eskilsson, som är 
beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, 
är ledamot i ersättningsutskottet. Anledningen till Henrik 
Eskilsson är ledamot i ersättningsutskottet är att Henrik 
Eskilsson har lång erfarenhet av ersättningsfrågor, både 
i allmänhet men även i förhållande till Tobii Dynavox. 

BOLAGSSTÄMMA
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman 
Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolags-
stämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, 
till exempel fastställande av resultat- och balansräk-
ningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av 
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande 
direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt 
ersättning till styrelsen och revisorerna. 

Årsstämma måste hållas inom sex månader från 
utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan 
det kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordning-
en sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering 
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 bolagstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolags-
stämma ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden 
förda aktieboken sex bankdagar före stämman, dels 
anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstäm-
man senast den dag som anges i kallelsen till stämman. 
Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen 
eller genom ombud och kan även biträdas av högst 
två personer. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att 
anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka 
närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägare är 
berättigade att rösta för samtliga aktier som aktieäga-
ren innehar.

Initiativ från aktieägarna
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på 
bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran 
härom till styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen 
tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

VALBEREDNING
Bolag som följer Koden ska ha en valberedning. Enligt 
Koden ska bolagsstämman utse valberedningens leda-
möter eller ange hur ledamöterna ska utses. Valbered-
ningen ska enligt Koden bestå av minst tre ledamöter 
och en majoritet av dessa ska vara oberoende i för-
hållande till Bolaget och koncernledningen. Minst en 
ledamot i valberedningen ska därutöver vara oberoende 
i förhållande till den röstmässigt största ägaren eller 
den grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets 
förvaltning. På extra bolagsstämma den 5 november 
2021 beslutades att anta följande instruktion till valbe-
redningen. 

Inför varje årsstämma ska valberedningen bestå av 
representanter från de tre största aktieägarna note-
rade i den av Euroclear Sverige förda aktieboken den 
30 september varje år, tillsammans med styrelsens 
ordförande. 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 grundar-
na 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 tillsammans nominera en av de tre aktieä-
garrepresentanterna i valberedningen. Den ledamot 
som representerar den största aktieägaren ska kalla till 
valberedningens första möte och utses till ordförande 
för valberedningen om inte valberedningen enhälligt 
utser någon annan, dock att styrelsens ordförande 
inte får vara ordförande i valberedningen. Om en eller 
flera av aktieägarna som har utsett representanter 
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till valberedningen tidigare än tre månader före den 
årsstämman 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 aktieägarna kan utse sina representanter. 
Om en representant avgår ur valberedningen innan 
valberedningens arbete är avslutat och valberedningen 
anser det nödvändigt att ersätta honom eller henne, ska 
en sådan ersättningsrepresentant representera samma 
aktieägare eller, om aktieägaren inte längre är en av de 
största aktieägarna, den största aktieägaren i turord-
ningen. Ändringar i sammansättningen av valberedning-
en måste meddelas omgående. 

STYRELSEN
Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ 
efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrel-
sen ansvarig för Bolagets förvaltning och organisation, 
vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland 
annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner 
och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpan-
de utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning 
samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen 
ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen 
och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser 
styrelsen Bolagets verkställande direktör.

Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för 
tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagets 
bolagsordning ska styrelsen, till den del den väljs av 
bolagsstämman, bestå av lägst tre ledamöter och högst 
tio ledamöter utan suppleanter. 

Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av 
årsstämman och ha ett särskilt ansvar för ledningen av 
styrelsens arbete och för att styrelsens arbete är välor-
ganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. 

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revide-
ras årligen och fastställs på det konstituerande styrel-
semötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat 
styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete 
mellan styrelseledamöterna och verkställande direk-
tör. I samband med det konstituerande styrelsemötet 
fastställer styrelsen även instruktionen för verkställande 
direktör och en instruktion för finansiell rapportering. 

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt 
schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare 
styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som 
inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Utöver 
styrelsemötena har styrelseordföranden och verkstäl-
lande direktören en fortlöpande dialog rörande ledning-
en av Bolaget. 

För närvarande består Bolagets styrelse av fem 
ordinarie ledamöter som valts av bolagsstämman, vilka 
presenteras i avsnittet ”Styrelse, ledande befattnings-
havare och revisor”.

Revisionsutskott
Tobii Dynavox har ett revisionsutskott bestående av tre 
ledamöter: Carl Bandhold, Charlotta Falvin och Åsa 
Hedin, med Carl Bandhold som ordförande. Revisions-

utskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar 
och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka Bolagets fi-
nansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets 
interna kontroll och riskhantering, hålla sig informerat 
om revisionen av årsredovisningen och koncernredo-
visningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet 
och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma 
om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än re-
visionstjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag 
till bolagsstämmans val av revisor.

Ersättningsutskott
Tobii Dynavox har ett ersättningsutskott bestående 
av tre ledamöter: Henrik Eskilsson, Charlotta Falvin 
och Åsa Hedin med Charlotta Falvin som ordförande. 
Ersättningsutskottet ska bereda styrelsens beslut i 
ärenden avseende ersättningsprinciper, ersättningar 
och andra anställningsvillkor för ledande befattnings-
havare, ersättningsriktlinjer samt ersättningsrapporten, 
övervaka och utvärdera program för rörlig ersättning, 
både pågående och sådana som har avslutats under 
året för de ledande befattningshavarna samt utvärdera 
tillämpningen av ersättningsriktlinjerna för de ledande 
befattningshavarna antagna vid årsstämman, så väl som 
de nuvarande ersättningsstrukturerna och ersättnings-
nivåerna i Bolaget. 

Ersättningsutskottet ska löpande, och alltid efter 
dess möten, rapportera dess beslut, förslag, noteringar, 
slutsatser m.m. skriftligt till styrelsen.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH ÖVRIGA 
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Den verkställande direktören är underordnad styrelsen 
och ansvarar för Bolagets löpande förvaltning och den 
dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och 
verkställande direktören anges i arbetsordningen för 
styrelsen och instruktionen för verkställande direktör. 
Verkställande direktören ansvarar också för att upprätta 
rapporter och sammanställa information från ledningen 
inför styrelsemöten och är föredragande av materialet 
på styrelsemötena.

Enligt instruktionerna för finansiell rapportering är 
den verkställande direktören ansvarig för finansiell 
rapportering i Bolaget och ska följaktligen säkerställa 
att styrelsen erhåller tillräckligt med information för att 
styrelsen fortlöpande ska kunna utvärdera Bolagets 
finansiella ställning. 

Verkställande direktör ska hålla styrelsen kontinuerligt 
informerad om utvecklingen av Bolagets verksamhet, 
omsättningens utveckling, Bolagets resultat och eko-
nomiska ställning, likviditets- och kreditläge, viktigare 
affärshändelser samt varje annan händelse, omstän-
dighet eller förhållande som kan antas vara av väsentlig 
betydelse för Bolagets aktieägare.

Verkställande direktör och övriga ledande befatt-
ningshavare presenteras i avsnittet ”Styrelse, ledande 
befattningshavare och revisor”.
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ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER, 
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH  
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ersättning till styrelseledamöter
Arvode och annan ersättning till styrelseledamöter-
na, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstäm-
man. På extra bolagsstämma den 21 november 2021 
beslutades att årligt arvode för tiden 6 juni 2021 till 
1 december 2021 ska utgå med 400 000 kronor till 
styrelsens ordförande, 150 000 kronor till Charlotta 
Falvin, 250 000 kronor vardera till Caroline Ingre och 
Carl Bandhold samt att ingen ersättning ska utgå till 
Henrik Eskilsson eller för utskottsarbete. Det besluta-
des även att årligt arvode för tiden 1 december 2021 
till årsstämman 2022 ska utgå med 650 000 kronor till 
styrelsens ordförande samt 250 000 kronor vardera till 
övriga styrelseledamöter, med 120 000 kronor till revi-
sionsutskottets ordförande och med 60 000 kronor till 
övriga ledamöter i revisionsutskottet samt med 37 000 
kronor till ersättningsutskottets ordförande och med 21 
000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet, 
innebärande att det beslutade arvodet för tiden för ti-
den 1 december 2021 till årsstämman 2022 på en årlig 
basis uppgår till högst 1 969 000 kronor. Styrelsens 
ledamöter har inte rätt till några förmåner efter att deras 
uppdrag som styrelseledamöter har upphört.

Under räkenskapsåret 2020 har Tobii Dynavox, inklu-
sive dess dotterbolag, inte utbetalat någon ersättning, 
inklusive arvode, till Tobii Dynavox styrelseledamöter.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör 
och ledande befattningshavare
På extra bolagsstämman som hölls den 5 november 
2021 beslutades att anta följande riktlinjer för er-
sättning till verkställande direktör och övriga ledande 
befattningshavare.

Dessa riktlinjer omfattar bolagets koncernledning, 
däribland VD. För det fall en styrelseledamot utför 
arbete för bolaget, utöver styrelsearbete, kan konsul-
tarvode och annan ersättning utgå för sådant arbete. 
Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, 
och förändringar som görs i redan avtalade ersättning-
ar, efter det att riktlinjerna antagits av extra bolagsstäm-
man 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som 
beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, 
långsiktiga intressen och hållbarhet
Tobii Dynavox är en global marknadsledare inom ut-
veckling och försäljning av kommunikationshjälpmedel. 
Tobii Dynavox mission är att ge personer med funk-
tionsnedsättningar möjlighet att göra vad de tidigare 
kunnat eller aldrig trodde var möjligt. För ytterligare 
information om bolagets affärsstrategi, se www.
tobiidynavox.com. En framgångsrik implementering av 
bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets 
långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsät-
ter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade 
medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda 
konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör 
att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkur-
renskraftig totalersättning.

Styrelsen har föreslagit att extra bolagsstämma 
2021 ska besluta att inrätta långsiktiga aktierelatera-
de incitamentsprogram i form av aktierätter. Eftersom 
incitamentsprogrammen beslutas av bolagstämman 
omfattas de följaktligen inte av dessa riktlinjer. Program-
men omfattar bland annat VD och koncernledningen 
i bolaget. Utfallet av programmen är direkt kopplat till 
bolagets aktiekursutveckling och därmed till bolagets 
långsiktiga värdeskapande. För mer information om 
dessa program, se avsnitt ”Aktiekapital och ägarförhål-
lande – Konvertibler, teckningsoptioner, etc. – Incita-
mentsprogram”.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa rikt-
linjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och 
långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. 

Bolagets webbplats ingår inte i Prospektet såvida 
denna information inte specifikt införlivas genom hän-
visning.

Formerna av ersättning m.m.
Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå 
av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kon-
tantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. 
Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av 
dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och 
aktiekursrelaterade ersättningar. 

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kon-
tantersättning ska kunna mätas under en period om ett 
eller flera år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå 
till högst 100 procent av den sammanlagda fasta kon-
tantlönen under mätperioden för sådana kriterier. För 
verkställande direktören får den rörliga kontantersätt-
ningen uppgå till högst 100 procent av den samman-
lagda fasta kontantlönen under mätperioden för sådana 
kriterier. Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå 
vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana 
extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och 
endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera 
eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för 
extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie 
arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett 
belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga 
kontantlönen samt ej utges mer än en gång per år och 
per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av 
styrelsen efter förslag av ersättningsutskottet.

Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska 
vara premiebestämda. Rörlig ersättning ska inte vara 
pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebe-
stämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den 
fasta årliga kontantlönen. 

Andra förmåner får innefatta bland annat livförsäkring, 
sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får 
sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta 
årliga kontantlönen. 

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under 
andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsför-
måner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar 
ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal 
praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så 
långt möjligt ska tillgodoses. För befattningshavare vilka 
är stationerade i annat land än sitt hemland får ytterliga-
re ersättning och andra förmåner utgå i skälig omfatt-
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MSEK
Styrelsearvode / 

Grundlön
Premiebestämda 

förmåner1
Tobii Incitaments- 

program
Rörlig  

ersättning
Aktierelaterade  

ersättningar Summa

Fredrik Ruben (VD) 1,7 0,5 0,6 0,2 0,2 3,1

Övriga ledande befattnings-
havare (fem personer) 9,2 0,7 0,1 1,2 0,5 11,8

Summa arvoden 10,9 1,2 0,7 1,4 0,7 14,9

1 Avser pension i form av pensionsavsättningar.

ning med beaktande av de särskilda omständigheter 
som är förknippade med sådan utlandsstationering, 
varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt 
möjligt ska tillgodoses. Sådana förmåner får samman-
lagt uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga 
kontantlönen.

Upphörande av anställning
Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägnings-
tiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under 
uppsägningstiden och avgångsvederlag får samman-
taget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta 
kontantlönen för 12 månader. Vid uppsägning från be-
fattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst 
tolv månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande 
om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning 
ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska 
endast utgå i den utsträckning som den tidigare befatt-
ningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersätt-
ningen ska baseras på den anställdes genomsnittliga 
månatliga ersättning (innefattande såväl fast som rörlig 
ersättning) under de sista tolv månaderna av anställ-
ningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtals-
bestämmelser, och utgå under den tid som åtagandet 
om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 
18 månader efter anställningens upphörande.

Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.
Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till 
förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara 
finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras 
av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. 
Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bola-
gets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive 
hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling 
till affärsstrategin eller främja befattningshavarens lång-
siktiga utveckling.

Målen för verkställande direktören fastställs årligen av 
styrelsens ersättningsutskott med avsikt att de ska ligga 
i linje med bolagets affärsstrategi och resultatmål. Må-
len för övriga personer som omfattas av dessa riktlinjer 
fastställs årligen av verkställande direktören, i enlighet 
med dessa riktlinjer, och utifrån mer detaljerade ramverk 
som fastställs av styrelsens ersättningsutskott. 

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för 
utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska 
fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. 
Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt 
avser rörlig kontantersättning till verkställande direk-
tören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga 
befattningshavare ansvarar verkställande direktören för 
bedömningen. 

Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersätt-
ningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets 
anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas 
totalersättning, ersättningens komponenter samt ersätt-
ningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en 
del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsun-
derlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna 
och de begränsningar som följer av dessa. 

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och 
genomföra riktlinjerna
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets 
uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag 
till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 
Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtmins-
tone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut 
vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya 
riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskot-
tet ska även följa och utvärdera program för rörliga 
ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av rikt-
linjer för ersättning till ledande befattningshavare samt 
gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i 
bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoen-
de i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid 
styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelate-
rade frågor närvarar inte verkställande direktören eller 
andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs 
av frågorna. 

Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt 
eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl 
för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose 
bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess håll-
barhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska 
bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättnings-
utskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i 
ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från 
riktlinjerna.

Nuvarande anställningsavtal för verkställande di-
rektör och övriga ledande befattningshavare
Beslut om nuvarande ersättningsnivåer och övriga 
anställningsvillkor för den verkställande direktören och 
övriga ledande befattningshavare har fattats av styrelsen. 

Tabellen nedan visar arvoden till den verkställande 
direktören och övriga ledande befattningshavare för 
räkenskapsåret 2020. 
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Avtal rörande pensioner ska där så är möjligt baseras 
på fasta premier och formuleras i enlighet med de nivå-
er, praxis och kollektivavtal som gäller i Sverige.

Vid verkställande direktörens egen uppsägning gäller 
en uppsägningstid om sex månader och vid Bolagets 
uppsägning av den verkställande direktören gäller en 
uppsägningstid om sex månader. För övriga ledande 
befattningshavare i Sverige gäller en uppsägningstid vid 
egen uppsägning om sex månader och vid uppsägning 
från Bolagets sida sex månader, med undantag för en 
ledande befattningshavare för vilken en uppsägningstid 
gäller vid egen uppsägning om tre månader och vid 
uppsägning från Bolagets sida tre månader (eller den 
längre uppsägningstid som följer av lagen (1982:80) 
om anställningsskydd). Verkställande direktören samt 
två av de ledande befattningshavarna är berättigade till 
avgångsvederlag motsvarande sex fasta månadslöner 
om anställningen sägs upp av Bolaget. 

INTERN KONTROLL
Med utgångspunkt i det systematiska arbetet med att 
hantera riskexponering är Tobii Dynavox process för 
intern kontroll avsedd att övervaka efterlevnaden av 
Koncernens policyer, principer och instruktioner och 
bistå verksamheten att nå sina finansiella mål genom 
att övervaka riskexponeringar på ett strukturerat sätt. 
Interna kontroller ska omfatta kontroller av organisatio-
nen, policyer och förfaranden, och syftar till att ge rimlig 
säkerhet om tillförlitligheten i den interna och externa 
finansiella rapporteringen och att se till att den är 
upprättad i enlighet med lagar, tillämpliga redovisnings-
standarder och andra metoder och krav för noterade 
företag. Riskbedömning av strategiska-, compliance-, 
drift- och finansiella risker utförs årligen av CFO, 
bedömningen presenteras för revisionsutskottet och 
styrelsen. 

Styrelsen och styrelsens revisionsutskott ansvarar för 
intern kontroll. Inom Koncernen ansvarar CFO för att 
säkerställa en tillfredsställande intern kontrollmiljö. 

En egen bedömning av minimikraven i definierade 
kontroller för identifierade risker för varje affärsprocess 
ska årligen utföras och rapporteras till revisionsutskot-
tet och styrelsen. CFO ansvarar för självutvärde-
ringsprocessen, vilken underlättas av att den interna 
kontrollen fungerar. 

REVISION
Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och 
räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn 
lämna en revisionsberättelse för moderbolaget och en 
koncernrevisionsberättelse till årsstämman. 

Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha lägst 
en och högst två revisorer samt högst två revisorssupp-
leanter. Bolagets revisor är Pricewaterhousecoopers 
AB, med Johan Engstam som huvudansvarig revisor. 
Bolagets revisor presenteras närmare i avsnittet ”Styrel-
se, ledande befattningshavare och revisor”. 

Under 2020 uppgick den totala ersättningen till Bola-
gets revisor till 1,3 MSEK.
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Aktiekapital och  
ägarförhållanden

ALLMÄN INFORMATION
Enligt Bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte 
understiga 500 000 SEK och inte överstiga 2 000 000 
SEK, och antalet aktier får inte understiga 100 000 000 
och inte överstiga 400 000 000. Per dagen för 
 Prospektet har Bolaget emitterat totalt 104 851 201 
stamaktier. Stamaktierna är denominerade i SEK och 
varje aktie hade per 30 september 2021 ett kvotvärde 
om en krona. Per dagen för Prospektet är aktiernas 
kvotvärde 0,0047687 kr.

Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med 
svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda 
och fritt överlåtbara per dagen för Prospektet. Samt-
liga aktier är dock per dagen för Prospektet pantsatta 
till förmån för Swedbank AB (publ) enligt ett pantavtal 
daterat 21 oktober 2021. Panten kommer att släp-
pas innan stamaktierna tas upp till handel på Nasdaq 
Stockholm.

Stamaktierna är inte föremål för erbjudande som 
lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösnings-
skyldighet. Inget offentligt uppköpserbjudande har 
lämnats avseende stamaktierna under innevarande eller 
föregående räkenskapsår. 

VISSA RÄTTIGHETER  
FÖRENADE MED AKTIERNA
Rättigheterna förenade med aktier emitterade av 
Bolaget, inklusive de som följer av bolagsordningen, 
kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i 
aktiebolagslagen (2005:551).

Rösträtt
Varje stamaktie i Bolaget berättigar innehavaren till 
en röst på bolagsstämma och varje C-aktie berättigar 
aktieägaren till en tiondels röst. Varje aktieägare har rätt 
att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i 
Bolaget.

Företrädesrätt till nya aktier m.m.
Beslutar Bolaget att emittera nya stamaktier och 
C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska 
ägare av stamaktier och C-aktier äga företrädesrätt att 
teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till 
antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädes-
rätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt 
ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär 
företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker 
för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, 
ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till 
det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte 
kan ske, genom lottning. 

Beslutar Bolaget att emittera endast stamaktier eller 
endast C-aktier, mot annan betalning än apportegen-
dom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier 
är stamaktier eller C-aktier, äga företrädesrätt att teck-
na nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut 
äger. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission 
ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande 
till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidi-
gare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra 
rätt till nya aktier av samma aktieslag.

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrä-
desrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission 
av teckningsoptioner och konvertibler och ska inte 
innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta 
beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt.

Rätt till utdelning och behållning vid likvidation
Vid Bolagets upplösning berättigar C-aktier till lika del 
i Bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med 
högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Beslut 
om vinstutdelning fattas av bolagsstämma. Samtliga 
utdelningsberättigade aktieägare som är registrerade 
i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på av 
bolagsstämman beslutad avstämningsdag är berätti-
gade till utdelning. Utdelningen utbetalas normalt till 
utdelningsberättigade aktieägarna genom Euroclear 
Sweden som ett kontant belopp per aktie, men betal-
ning kan även ske i annat än kontanter (sakutdelning). 
Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear Sweden, 
kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende 
utdelningsbeloppet och sådan fordran är föremål för en 
tioårig preskriptionstid. Vid preskription tillfaller utdel-
ningsbeloppet Bolaget.

Det finns inga restriktioner avseende rätten till utdel-
ning för aktieägare bosatta utanför Sverige. Aktieägare 
som inte har skattemässig hemvist i Sverige är normalt 
föremål för svensk kupongskatt, se även avsnittet ”Skat-
tefrågor i Sverige”.

Omvandlingsförbehåll
C-aktier som innehas av Bolaget ska på beslut av sty-
relsen kunna omvandlas till stamaktier.

NFORMATION OM UPPKÖPSERBJUDANDEN 
OCH INLÖSEN AV MINORITETSAKTIER
Enligt lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudan-
den på aktiemarknaden ska den som inte innehar några 
aktier eller innehar aktier som representerar mindre 
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än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett 
svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel 
på reglerad marknad (”Målbolaget”), och som genom 
förvärv av aktier i Målbolaget ensam eller tillsammans 
med någon som är närstående, uppnår ett aktieinnehav 
som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för 
samtliga aktier i Målbolaget, omedelbart offentliggöra 
hur stort hans eller hennes aktieinnehav i Målbolaget 
är, och inom fyra veckor därefter lämna ett offentligt 
uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Mål-
bolaget (budplikt). 

En aktieägare som själv eller genom dotterföretag 
innehar mer än 90 procent av aktierna i ett svenskt 
aktiebolag (”Majoritetsaktieägaren”) har dock rätt 
att lösa in resterande aktier i Målbolaget. Ägare till de 
resterande aktierna (”Minoritetsaktieägarna”) har en 
motsvarande rätt att få sina aktier inlösta av Majoritets-
aktieägaren. Förfarandet för inlösen av Minoritetsaktieä-
garnas aktier regleras närmare i aktiebolagslagen (SFS 
2005:551).

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING
Aktierna i Bolaget är registrerade i ett avstämningsre-
gister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscen-
traler och kontoföring av finansiella instrument. Detta 
register förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 
23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets 
aktier. ISIN-koden för stamaktierna är SE0017105620.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen 
för Bolagets aktiekapital sedan 1 januari 2019. Bolaget 
har per dagen för Prospektet enbart emitterat stamaktier.

KONVERTIBLER, TECKNINGSOPTIONER, ETC.
Per dagen för Prospektet finns det inte några uteståen-
de teckningsoptioner, konvertibler eller andra aktierela-
terade finansiella instrument i Bolaget utöver vad som 
anges nedan.

Incitamentsprogram
Tobii AB beslutade att implementera ett långsiktigt 
incitamentsprogram för anställda och konsulter med 
anställningsliknande villkor inom Tobii AB-koncernen 
som antogs på årsstämman i Tobii AB den 12 maj 2020 
(”Nuvarande LTI 2020”) och ett liknande incitaments-
program på extra bolagsstämman i Tobii AB den 21 juni 
2021 (”Nuvarande LTI 2021”). Deltagarna i Nuvarande 
LTI 2020 har tilldelats villkorade aktierätter vilka, under 
förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, kan ge rätt att 
vederlagsfritt erhålla stamaktier i Bolaget och syntetiska 
villkorade aktierätter innebärande rätten att, under förut-
sättning att vissa villkor är uppfyllda, erhålla en kontant 
ersättning motsvarande värdet av en stamaktie vid utbe-

talningstillfället. Deltagarna i Nuvarande LTI 2021 har 
erhållit villkorade aktierätter vilka, under förutsättning 
att vissa villkor är uppfyllda, kan ge rätt att vederlagsfritt 
erhålla stamaktier i Bolaget.

För att undvika accelererat intjänande av aktierätterna 
under incitamentsprogrammen och för att bibehålla de 
incitament som implementerats genom incitamentspro-
grammen har extra bolagsstämmor i respektive bolag 
beslutat, att, villkorat av att separationen slutförs, anta 
två nya incitamentsprogram i vardera bolag som om-
fattar de deltagare som efter separationen är kvar inom 
respektive bolag. Således kommer de deltagare som 
övergår till Tobii Dynavox i samband med separationen 
att, i utbyte mot sina innehav under Nuvarande LTI 2020 
och Nuvarande LTI 2021, att erhålla nya innehav i inci-
tamentsprogrammen som antagits i Tobii Dynavox eller 
Tobii AB beroende på vilket bolag deltagaren kommer 
att tillhöra efter separationen. De incitamentsprogram 
som antagits på extra bolagsstämma den 5 november 
2021 för att i Tobii Dynavox ersätta Nuvarande LTI 2020 
och Nuvarande LTI 2021 benämns härefter som ”Nya 
LTI 2020” respektive ”Nya LTI 2021”.

Nya LTI 2020
Nya LTI 2020 omfattar de personer som deltar i Nuva-
rande LTI 2020 och som är anställda inom Tobii Dyna-
vox-koncernen efter separationen innebärande att Nya 
LTI 2020 föreslås omfatta maximalt 94 personer. Imple-
menteringen av Nya LTI 2020 är villkorat av att separa-
tionen slutförs. Deltagarna kommer att ges möjlighet att 
vederlagsfritt erhålla stamaktier (”Prestationsaktier”) 
och kontant ersättning inom ramen för Nya LTI 2020, 
enligt programmets villkor. Inom ramen för Nya LTI 2020 
kommer Bolaget att tilldela deltagare villkorade aktierät-
ter, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa 
villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla en Prestations-
aktie (”Villkorade Aktierätter”). Bolaget kommer även 
att tilldela deltagare syntetiska villkorade aktierätter, 
innebärande rätten att, under förutsättning att vissa 
villkor är uppfyllda, erhålla en kontant ersättning mot-
svarande värdet av en stamaktie vid utbetalningstillfället 
(”Syntetiska Villkorade Aktierätter”, och tillsammans 
med Villkorade Aktierätter benämnda ”Aktierätter”).

Deltagarna var vid tidpunkten för implementering-
en av Nuvarande LTI 2020 indelade i två kategorier; 
Koncernledningen samt Övriga deltagare och antalet 
Aktierätter som en deltagare kan bli tilldelad är beroen-
de av kategoritillhörighet. Tilldelningen utgörs av upp 
till 50 procent Villkorade Syntetiska Aktierätter, för att 
täcka den skattekostnad som uppkommer för deltaga-
ren. Resterande andel utgörs av Villkorade Aktierätter. 
Antalet Aktierätter som kan komma att tilldelas del-
tagare är även föremål för omräkning efter separatio-
nen, vilket innebär att antalet Aktierätter som slutligen 

Beslutstidpunkt Händelse Förändring i antal aktier Förändring av aktiekapital (kr) Totalt antal aktier Totalt aktiekapital (kr)

2018-01-01 - - - 50 000 50 000

2021-11-05 Nyemission 450 000 450 000 500 000 500 000

2021-11-05
Sammanläggning av 
aktier -499 999 - 1 500 000

2021-11-05 Uppdelning av aktier 104 851 201 - 104 851 201 500 000
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tilldelas kommer att bestämmas på basis av relationen 
mellan Tobii Dynavox genomsnittliga volym-viktade ak-
tiekurs under de 25 första handelsdagarna på Nasdaq 
Stockholm och Tobii AB:s genomsnittliga volym-vik-
tade aktiekurs under samma period. Eftersom den 
relationen inte var fastställd per dagen för antagandet 
av programmet har det maximala antalet Aktierätter 
som kan tilldelas deltagarna uppskattas till högst 465 
150. Med antagande om en jämn relation mellan Tobii 
Dynavox och Tobii AB:s aktiekurs (dvs. 50/50) under 
den relevanta mätperioden uppgår maximal tilldelning 
av Prestationsaktier till 310 100 stamaktier, vilka kan 
komma att tilldelas deltagare enligt Nya LTI 2020, samt 
att 66 720 stamaktier kan komma att användas för 
att täcka eventuella sociala avgifter till följd av Nya LTI 
2020, vilket innebär en maximal utspädningseffekt om 
cirka 0,4 procent av det antal aktier som är utestående i 
Tobii Dynavox per dagen för Prospektet.

För icke-svenska deltagare som, vid tidpunkten för 
implementeringen av Nuvarande LTI 2020, ingick i Tobii 
AB:s koncernledning, intjänas de tilldelade Aktierätter-
na i tre omgångar under perioden från starten av Nya 
LTI 2020 till och med 31 maj 2024. En tredjedel (1/3) 
av de tilldelade Aktierätterna ska anses intjänade per 
vardera av 31 maj 2022, 2023 respektive 2024 (vardera 
en ”Intjänandetidpunkt” för relevanta deltagare). För 
svenska deltagare som, vid tidpunkten för implemente-
ringen av Nuvarande LTI 2020, ingick i Tobii AB:s kon-
cernledning, intjänas tilldelade Aktierätter den 31 maj 
2024 (vilket således utgör den relevanta Intjäningstid-
punkten för relevanta deltagare). Aktierätter kommer att 
intjänas förutsatt att deltagaren, med vissa undantag, 
från starten av Nya LTI 2020 för respektive deltagare, till 
och med respektive Intjänandetidpunkt, fortfarande är 
anställd inom Tobii Dynavox-koncernen.

Utöver kravet på deltagarens fortsatta anställning 
enligt ovan ska det slutliga antalet Prestationsaktier 
och storleken av den kontanta ersättningen som varje 
deltagare som ingår i Tobii AB:s koncernledning och 
alla andra svenska deltagare är berättigade att erhålla 
vid varje Intjänandetidpunkt även vara villkorat av en 
årlig tillväxt på minst 10 procent av totalavkastningen 
(”Totalavkastningen”) (Eng: ”Total Shareholder Re-
turn” eller ”TSR”), inklusive avkastning till aktieägarna i 
form av kursuppgång plus återinvestering av eventuella 
utdelningar, på Tobii AB:s stamaktie under perioden 
från starten av Nuvarande LTI 2020, då aktiekursen vid 
implementeringen av programmet bestämdes till 27,30 
SEK (”Ingångsvärdet i Nuvarande LTI 2020”), till och 
med relevant Intjänandetidpunkt (vardera en ”Intjänan-
deperiod”). Ingångsvärdet i Nuvarande LTI 2020 är 
föremål för omräkning efter separationen, baserat på 
relationen mellan Tobii Dynavox AB:s genomsnittliga 
volym-viktade aktiekurs under de 25 första handelsda-
garna på Nasdaq Stockholm och Tobii AB:s genom-
snittliga volym-viktade aktiekurs under samma period 
och därefter ska Totalavkastningen mätas mot aktiekur-
sen i Tobii Dynavox AB.

För icke-svenska deltagare som, vid tidpunkten för 
implementeringen av Nuvarande LTI 2020, ingick i 
Tobii AB:s koncernledning, tillkommer även ett avytt-

ringsvillkor avseende Prestationsaktier som erhållits 
under Nya LTI 2020. För att Aktierätter ska berättiga till 
Prestationsaktier och kontant ersättning för Intjänande-
perioderna som avslutas 31 maj 2023 respektive 2024, 
krävs att erhållna Prestationsaktier under Nya LTI 2020 
inte har avyttrats.

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformning-
en och hanteringen av Nya LTI 2020, inom ramen för 
angivna villkor och riktlinjer, innefattande bestämmelser 
bland annat om omräkning i händelse av förändringar i 
Tobii Dynavox AB:s kapitalstruktur såsom mellanliggan-
de fondemission, sammanläggning, split, företrädese-
mission och/eller andra liknande händelser.

Leverans av stamaktier till deltagarna i Nya LTI 2020 har 
säkerställts i enlighet med det förfarande som beskrivs 
under avsnittet ”– Bemyndigande för styrelsen att besluta 
om emission av C-aktier, besluta om återköp av egna 
C-aktier och överlåtelse av egna stamaktier” nedan.

Nya LTI 2021 
Nya LTI 2021 omfattar deltagarna i Nuvarande LTI 2021 
och som övergår till Tobii Dynavox-koncernen i samband 
med separationen och ledande befattningshavare och 
vissa andra viktiga anställda och långsiktiga konsulter 
(med anställningsliknande villkor) som har identifie-
rats som mycket viktiga för Bolaget och som uppvisat 
utmärkt prestation under det år som föregick antagandet 
av programmet, vilket innebär att deltagandet i program-
met har föregåtts av en grundlig prestationsutvärdering 
gentemot vissa krav. Totalt föreslås Nya LTI 2021 omfat-
ta maximalt 52 personer inom Tobii Dynavox-koncernen 
efter separationen. Implementeringen av Nya LTI 2020 
är villkorat av att separationen slutförs. 

Deltagarna kommer att ges möjlighet att erhålla sta-
maktier (”Prestationsaktier”) i enlighet med program-
mets villkor och Bolaget kommer att tilldela deltagare 
aktierätter innebärande rätten att, under förutsättning 
att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla en 
Prestationsaktie (”Aktierätter”). Deltagarna är inde-
lade i tre kategorier; Verkställande direktör i respektive 
division, Övriga ledande befattningshavare samt Övriga 
deltagare och antalet Aktierätter som en deltagare kan 
bli tilldelad är beroende av kategoritillhörighet. Sista 
dag för tilldelning av Aktierätter enligt Nya LTI 2021 är 
dagen före Tobii Dynavox årsstämma 2022. 

Antalet Aktierätter som kan komma att tilldelas 
deltagare är även föremål för omräkning efter separatio-
nen, vilket innebär att antalet Aktierätter som slutligen 
tilldelas kommer att bestämmas på basis av relationen 
mellan Tobii Dynavox genomsnittliga volym-viktade ak-
tiekurs under de 25 första handelsdagarna på Nasdaq 
Stockholm och Tobii AB:s genomsnittliga volym-viktade 
aktiekurs under samma period. Eftersom denna relation 
inte var fastställd per dagen för bolagsstämmans be-
slut, eller per dagen för detta Prospekt, har det max-
imala antalet Aktierätter som kan tilldelas deltagarna 
uppskattats och bestämts till högst 519 000 Aktierät-
ter. Med antagande om en jämn relation mellan Tobii 
Dynavox och Tobii AB:s aktiekurs (dvs. 50/50) under 
den relevanta mätperioden uppgår maximal tilldelning 
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av Prestationsaktier till 346 000 stamaktier, vilka kan 
komma att tilldelas deltagare enligt Nya LTI 2021, samt 
att 60 000 stamaktier kan komma att användas för 
att täcka eventuella sociala avgifter till följd av Nya LTI 
2021, vilket innebär en maximal utspädningseffekt om 
cirka 0,8 procent av det antal aktier som är utestående i 
Tobii Dynavox per dagen för Prospektet.

All intjäning av Aktierätter är villkorat av att deltagaren 
fortsatt är anställd inom Tobii Dynavox-koncernen vid 
intjänandetidpunkten. Vidare måste varje deltagare i 
programmet uppfylla personliga prestationsvillkor för att 
erhålla den första tilldelningen av Aktierätter. Presta-
tionsvillkoren innefattar kriterierna att personen måste 
ha (i) bedömts vara mycket viktig för Tobii AB och (ii) 
påvisat en utomordentlig prestation under året som 
föregår tilldelningen enligt Nuvarande LTI 2021. 

All intjäning av Aktierätter för svenska deltagare för-
utsätter att den volymviktade aktiekursen under de tre 
månader som föregår Intjänandetidpunkten överstiger 
58,36 SEK, som är den volymviktade aktiekursen under 
perioden från 1 januari 2021 till 9 april 2021, vilken ska 
omräknas efter separationen, baserat på relationen 
mellan Tobii Dynavox genomsnittliga volym-viktade ak-
tiekurs under de 25 första handelsdagarna på Nasdaq 
Stockholm och Tobii AB:s genomsnittliga volym-vik-
tade aktiekurs under samma period och därefter ska 
aktiekursvillkoret mätas mot aktiekursen i Tobii Dynavox. 
Om Aktiekursen vid en enskild intjänandetidpunkt inte 
uppfyller villkoret kommer sådana Prestationsaktier is-
tället vara berättigade för intjänande vid en efterföljande 
intjänandetidpunkt om aktiekursen uppfyller villkoret vid 
den tidpunkten.

Intjänande av Aktierätter för deltagare i kategorierna 
Verkställande direktörer i respektive division och Övriga 
ledande befattningshavare är föremål för ett verksam-
hetskopplat avkastningsvillkor. För deltagare i dessa 
kategorier som är anställda av Tobii Dynavox AB, ska 
affärsprestationsvillkoret baseras på den genomsnittliga 
tillväxten av resultat för Tobii Dynavox AB (mätt som 
resultat före räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA) 
med avdrag för tillgångsupptagna utvecklingskostnader 
(eng. capitalized RnD)). Styrelsen är ansvarig för att 
fastställa de detaljerade villkoren samt utfallet med hän-
visning till dessa. Anställda i kategorin Övriga deltagare 
omfattas inte av ett avkastningsvillkor i syfte att undvika 
onödig komplexitet för denna större grupp av deltagare. 
Anställda inom denna kategori är typiskt sett nyckelan-
ställda som kännetecknas av en enastående prestation 
och som agerar djupt i organisationen och som besitter 
specifika nyckelkompetenser gällande innovation och 
produkt- och affärsutveckling. Deras kompetens och 
know-how är grundläggande för det långsiktiga värde-
skapandet i Bolaget. Därför är huvudsyftet med Nya LTI 
2021 för deltagare inom kategorin Övriga deltagare att 
säkerställa att deltagarna stannar kvar i Bolaget i syfte 
att optimera Bolagets långsiktiga tillväxt.

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen 
och hanteringen av Nya LTI 2021, inom ramen för angiv-
na villkor och riktlinjer, innefattande bestämmelser om 
omräkning i händelse av förändringar i Tobii Dynavox 

AB:s kapitalstruktur såsom mellanliggande fondemis-
sion, sammanläggning, split, företrädesemission och/
eller andra liknande händelser.

Leverans av stamaktier till deltagarna i Nya LTI 2021 
har säkerställts i enlighet med det förfarande som be-
skrivs under avsnittet ”– Bemyndigande för styrelsen att 
besluta om emission av C-aktier, besluta om återköp 
av egna C-aktier och överlåtelse av egna stamaktier” 
nedan.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emis-
sion av C-aktier, besluta om återköp av egna 
C-aktier och överlåtelse av egna stamaktier 
För att säkerställa leveransen av stamaktier till delta-
gare i Nya LTI 2020 och Nya LTI 2021 beslutade extra 
bolagsstämman den 5 november 2021, villkorat av 
separationens slutförande, att styrelsen bemyndigas att 
besluta om emission, återköp och överlåtelse av högst 
1 174 230 C-aktier som säkring för Nya LTI 2020 och 
Nya LTI 2021.

Extra bolagsstämman den 5 november 2021 besluta-
de att bemyndiga styrelsen att under tiden intill års-
stämman 2022, vid ett eller flera tillfällen, emittera högst 
1 174 230 C-aktier. I enlighet med vad som beskrivs 
under ”– Incitamentsprogram” kommer emissionen av 
C-aktier att fastställas efter noteringen av Tobii Dynavox 
stamaktier på Nasdaq Stockholm. De nya aktierna ska, 
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna 
tecknas av medverkande bank till en teckningskurs 
motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet 
samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädes-
rätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa 
leverans av aktier till deltagare i enlighet med Nya LTI 
2020 och Nya LTI 2021, samt för att täcka eventuella 
sociala kostnader med anledning av Nya LTI 2021 och 
Nya LTI 2021.

Extra bolagsstämman den 5 november 2021 beslu-
tade även att bemyndiga styrelsen att under tiden intill 
årsstämman 2022, vid ett eller flera tillfällen, besluta 
om återköp av C-aktier. Återköp får endast ske genom 
ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av 
C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. 
Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvär-
de. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. 
Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att 
säkerställa leverans av Prestationsaktier i enlighet med 
LTI 2020 och LTI 2021 samt för att täcka eventuella soci-
ala kostnader med anledning av LTI 2020 och LTI 2021.

Extra bolagsstämman den 5 november 2021 beslu-
tade även att C-aktier som Bolaget förvärvar med stöd 
av bemyndigandet om återköp av C-aktier i enlighet 
med ovan kan, efter omvandling till stamaktier, överlåtas 
vederlagsfritt till deltagarna i Nya LTI 2020 och Nya 
LTI 2021 i enlighet med beslutade villkor för respektive 
program samt överlåtas för att täcka eventuella sociala 
avgifter, skattekostnader samt andra kostnader med 
anledning av LTI 2020 och LTI 2021. Extra bolags-
stämman den 5 november 2021 beslutade därför 
att högst 984 150 stamaktier ska kunna överlåtas till 
deltagare i enlighet med villkoren för Nya LTI 2020 
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och Nya LTI 2021, samt att högst 190 080 stamaktier 
ska kunna överlåtas på Nasdaq Stockholm, inklusive 
genom finansiell mellanhand, till ett pris inom det vid var 
tid registrerade kursintervallet för att täcka eventuella 
sociala avgifter, skattekostnader samt andra kostna-
der i enlighet med villkoren för Nya LTI 2020 och Nya 
LTI 2021. I enlighet med vad som beskrivits ovan ska 
antalet stamaktier som överlåts till deltagarna omräknas 
efter noteringen av Tobii Dynavox stamaktier på Nasdaq 
Stockholm. Antalet stamaktier som kan överlåtas är 
föremål för omräkning till följd av mellanliggande fon-
demission, sammanläggning, split, företrädesemission 
och/eller andra liknande händelser.

 Bemyndigande för styrelsen att  
besluta om emission av aktier
Extra bolagsstämman den 5 november 2021 beslutade 
att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, 
vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieä-
garnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot 
betalning genom kvittning eller med apportegendom, 

eller annars med villkor, besluta om emission av nya 
aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att 
Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i 
Bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Syftet med 
bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet 
och styrelsens handlingsutrymme, att potentiellt utöka 
Bolagets aktieägarkrets samt att genomföra förvärv.

Ägarstruktur
Per dagen för detta Prospekt är Tobii Dynavox ett 
helägt dotterbolag till Tobii AB. Tabellen nedan visar 
Tobii AB:s aktieägare som har ett direkt eller indirekt 
innehav som överstiger fem procent eller mer av antalet 
aktier eller röster i Tobii per 30 september 2021. Om 
avstämningsdagen för utdelning av Tobii Dynavox hade 
varit den 30 september 2021 hade de största aktieä-
garna i Tobii Dynavox initialt varit de som visas i tabellen 
nedan. Ägarstrukturen för Tobii Dynavox kommer initialt 
att vara densamma som för Tobii AB på avstämningsda-
gen för den föreslagna utdelningen.

Aktieägare Antal stam-aktier Antal C-aktier Totalt antal aktier Andel av kapitalet, % Andel av rösterna, %

Handelsbanken Fonder 8 628 340 0 8 628 340 8,57 8,64

Swedbank Robur Fonder 8 166 853 0 8 166 853 8,11 8,18

Övriga aktieägare 83 005 330 900 000 83 905 330 83,32 83,19

Totalt 99 800 523 900 000 100 700 523 100 100
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Bolagsordning

Bolagsordning för Tobii Dynavox AB, organisationsnum-
mer 556914-7563, antagen på extra bolagsstämma 
den 5 november 2021.

1 § FÖRETAGSNAMN
Bolagets företagsnamn är Tobii Dynavox AB (publ).

2 § SÄTE
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms län, Danderyds 
kommun.

3 § VERKSAMHETSFÖREMÅL
Bolaget ska bedriva forskning, utveckling och försälj-
ning av datorprogram och datorrelaterad hårdvara 
avsedd att hjälpa personer med kommunikationshinder 
eller andra funktionsnedsättningar samt därmed förenlig 
verksamhet.

4 § AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 kronor och 
till högst 2 000 000 kronor.

5 § AKTIER
Bolaget skall ha lägst 100 000 000 och högst 
400 000 000 aktier.

Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och 
C-aktier. Stamaktier har en röst och C-aktier en tion-
dels röst. Aktier av varje aktieslag kan utges till ett antal 
motsvarande hela aktiekapitalet. 

C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets 
upplösning berättigar C-aktier till lika del i bolagets till-
gångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp 
än vad som motsvarar aktiens kvotvärde. 

Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier och 
C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska 
ägare av stamaktier och C-aktier äga företrädesrätt att 
teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till 
antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädes-
rätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt 
ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär 
företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker 
för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, 
ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till 
det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte 
kan ske, genom lottning. 

Beslutar bolaget att emittera endast stamaktier 
eller endast C-aktier, mot annan betalning än appor-
tegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras 
aktier är stamaktier eller C-aktier, äga företrädesrätt 
att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de 
förut äger. 

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrä-
desrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission 
av teckningsoptioner och konvertibler och ska inte 
innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta 
beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt. 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska 
nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till 
det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. 
Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt 
till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska 
inte innebära någon inskränkning i möjligheten att ge-
nom fondemission, efter erforderlig ändring av bolags-
ordningen, ge ut aktier av nytt slag. 

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än 
det minst tillåtna aktiekapitalet, kan efter beslut av bo-
lagets styrelse, ske genom inlösen av samtliga C-aktier. 
När minskningsbeslutet fattas, ska ett belopp motsva-
rande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om 
härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbe-
loppet per C-aktie ska vara aktiens kvotvärde. 

Ägare av aktie som anmälts för inlösen ska vara skyl-
dig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om 
inlösenbeslut erhålla lösen för aktien eller, där Bolags-
verket eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, 
efter erhållande av underrättelse av lagakraftvunna 
beslut registrerats. 

C-aktier som innehas av bolaget ska på beslut av 
styrelsen kunna omvandlas till stamaktier. Styrelsen ska 
därefter genast anmäla omvandling för registrering hos 
Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registre-
ring skett och omvandlingen antecknats i avstämnings-
registret.

6 § STYRELSE
Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, 
bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter utan 
suppleanter.

7 § REVISOR
Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer samt 
högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i före-
kommande fall, revisorssuppleant ska utses auktorise-
rad revisor eller registrerat revisionsbolag.

8 § KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
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 
Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.
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9 § DELTAGANDE PÅ BOLAGSSTÄMMA
En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om 
aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag 
som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får 
inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, mid-
sommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla 
tidigare än femte vardagen för stämman. En aktieägare 
får ha med sig biträden vid bolagsstämma endast om 
aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) till 
bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

10 § ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA
Vid årsstämma 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 balansräkning 

samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning 
och koncernbalansräkning;

b.  dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
enligt den fastställda balansräkningen;

c.  ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställan-
de direktör;

8.  fastställande av antalet styrelseledamöter och styrel-
sesuppleanter samt antalet revisorer och, i förekom-
mande fall, revisorssuppleanter;

9.  fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
10.  val av styrelseledamöter;
11.  val av revisorer och, i förekommande fall, revisorss-

uppleanter;
12.  annat ärende, som ankommer på bolagsstämman 

enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 § INSAMLING AV FULLMAKTER  
OCH POSTRÖSTNING
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande 
som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen 
(2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att 
aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före 
bolagsstämman. 

12 § ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämma ska hållas i Danderyd eller i Stockholm. 

13 § RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår  
(1 januari – 31 december). 

14 § AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL 
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämnings-
register enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscen-
traler och kontoföring av finansiella instrument. 
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 Legala frågor  
och kompletterande  
information

PROSPEKTETS GODKÄNNANDE
Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som 
behörig myndighet enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen 
godkänner detta Prospekt enbart i så måtto att det 
uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och 
konsekvens som anges i prospektförordningen. Detta 
godkännande ska inte betraktas som något slags stöd 
för den emittent som avses i detta Prospekt. Detta 
godkännande bör inte heller betraktas som något slags 
stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i Pro-
spektet och investerare bör göra sin egen bedömning 
av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värde-
papper. Prospektet godkändes av Finansinspektionen 
den 23 november 2021. Detta Prospekt är giltigt i upp 
till tolv månader efter godkännandet förutsatt att det 
kompletteras med tillägg när så krävs enligt artikel 23 i 
förordning (EU) 2017/1129. Skyldigheten att tillhanda-
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hålla tillägg till Prospektet i fall av nya omständigheter 
av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter kom-
mer inte att vara tillämplig när Prospektet inte längre 
är giltigt.

LEGAL KONCERNSTRUKTUR
Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med aktiebo-
lagslagen. Moderbolaget Tobii Dynavox AB (organi-
sationsnummer 556914-7563) är ett svenskt publikt 
aktiebolag och bildades 30 november 2012 och regist-
rerades vid Bolagsverket 13 december 2012. Bolagets 
LEI-kod är 5493008X1XZR4R5R0P66. Bolaget har sitt 
säte i Danderyd kommun. 

Bolaget är per dagen för Prospektet, direkt och indirekt, 
moderbolag till tio direkt och indirekt helägda dotterbolag, 
inklusive dotterbolag i USA, Kina, Tyskland, Kanada och 
Norge. Koncernstrukturen framgår av bilden nedan. 
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VÄSENTLIGA AVTAL
Nedan avtal (exkluderande avtal ingångna i den ordina-
rie verksamheten) har ingåtts av ett bolag i Koncernen 
inom två år omedelbart före datumet för detta Prospekt 
och är, eller kan bli, väsentliga eller har ingåtts av ett 
bolag i Koncernen vid någon tidpunkt och innehåller 
villkor enligt vilka ett bolag i Koncernen har en skyl-
dighet eller rättighet som är, eller kan bli, väsentlig för 
Koncernen per dagen för detta Prospekt. 

Separationen från Tobii AB
Inför utdelningen av Tobii Dynavox har Bolagets verk-
samhet separerats från Tobii AB-koncernen. För att 
reglera separationen har Tobii AB och Tobii Dynavox 
ingått ett så kallat separationsavtal (”Separationsav-
talet”). Separationsavtalet reglerar även bland annat 
framtida tillhandahållande av historisk information, 
sekretessfrågor samt hanteringen av eventuella tvister 
med anledning av separationen parterna emellan.

Finansieringsavtal med Swedbank
Den 21 september 2021 ingick Tobii Dynavox AB ett 
låneavtal med Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) som 
långivare, varigenom Swedbank tillhandahåller ett tids-
bundet lån om 550 000 000 SEK och en multidenomi-
nerad revolverande lånefacilitet om 150 MSEK som kan 
utnyttjas i form av en checkräkningskredit kopplat till 
förvärv. Båda faciliteterna löper med en rörlig ränta som 
uppgår till tillämplig räntebas plus en bestämd marginal 
förutsatt att lånen är denominerade i, bland annat, EUR, 
USD och SEK, annars beräknas räntan utifrån vissa 
andra i låneavtalet definierade parametrar. Låneavtalet 
med Swedbank utgör Koncernens huvudsakliga externa 
finansiering och har ingåtts i syfte att återbetala existe-
rande finansiell skuldsättning, finansiera interna mellan-
havanden, och göra förärv. 

Låneavtalet innehåller sedvanliga villkor, garantier, 
åtaganden och restriktioner med förbehåll för vissa 
överenskomna undantag och kvalificeringar. Dessa vill-
kor inkluderar bland annat ställande av säkerhet i form 
av aktier i samtliga av Tobii Dynavox svenska materiella 
dotterbolag (från tid till annan) och av en företagsinteck-
ning om totalt 50 MSEK inom 50 MSEK i Tobii Dynavox 
verksamhet, restriktioner avseende (i) upptagande av fi-
nansiell skuld, (ii) ställande av säkerheter eller garantier 
till andra än Swedbank, (iii) tillhandahållanden av lån, 
(iv) avyttringar, samt (v) förvärv av tillgångar. Låneavtalet 
innehåller även vissa finansiella åtaganden som kräver 
att förhållandet mellan nettoskulden och EBITDA för 
Tobii Dynavox AB inte avviker från en viss i låneavtalet 
viss angiven nivå. Swedbank kan begära att lånet ska 
återbetalas och sägas upp i förtid vid förekomsten av 
vissa sedvanliga omständigheter, däribland i samband 
med kontrollägarskifte och om Tobii Dynavox stamaktier 
avnoteras från Nasdaq Stockholm. Låneavtalet har vis-
sa förekommande uppsägningsgrunder däribland, men 
inte begränsat till, utebliven betalning, insolvens och 
cross-default. Tobii Dynavox är vidare skyldigt att betala 
vissa avgifter i samband med låneavtalet, inklusive upp-

läggningsavgift och löftesprovision. Enligt ett avtal som 
Bolaget ingick med Swedbank den 15 november 2021 
är slutlig återbetalningsdag för det tidsbundna lånet och 
den multidenominerade revolverande lånefaciliteten den 
31 mars 2023.

Avtal med Tobii AB
I samband med separationen har Tobii AB och Tobii 
Dynavox ingått vissa väsentliga avtal avseende imma-
teriella rättigheter som beskrivs under ”– Immateriella 
Rättigheter – Leverans och licensavtal med Tobii AB” 
respektive ”– Immateriella Rättigheter – IP-avtal med 
Tobii AB”.

Avtal angående Acapela Group
Den 28 oktober 2021 ingick Tobii Dynavox avtal om att 
förvärva aktier i Acapela Group Babel Technologies SA 
(”Acapela Group”) från Société Régionale d’Investis-
sement de Wallonie S.A., Société de Développement 
et de Participation du Borinage et du Centre och 
Marstrand SA, samt ett antal ytterligare minoritetsäga-
re. De säljare som undertecknar aktieöverlåtelseavtalet 
(”Säljarna”) äger tillsammans 81,52 procent av aktierna 
i Acapela Group. Avtalet bygger på att Säljarna med 
stöd av tillämpliga drag along-klausuler effektuerar 
en överlåtelse även från de övriga säljarna så att Tobii 
Dynavox AB förvärvar 100 procent av aktierna i Acapela 
Group på tillträdesdagen. Förvärvet är villkorat av sed-
vanliga tillträdesvillkor och tillträdet förväntas slutföras 
under det första kvartalet 2022. 

Aktieöverlåtelseavtalet innehåller sedvanliga garan-
tier och åtaganden från Säljarna. Säljarna ger under 
avtalet vissa grundläggande garantier, som exempelvis 
avser organisationsstruktur och kapitaliseringen av det 
relevanta bolaget samt säljarnas äganderätt till aktierna. 
Säljarna gör vidare vissa särskilda åtaganden om att 
hålla köparen skadeslös, som exempelvis avser identi-
fierade krav och potentiella brott mot arbetsrättslig reg-
lering, generellt begränsade till vissa belopp. I tillägg till 
sedvanliga konkurrens- och rekryteringsbegränsnings-
klausuler för berörda säljare innehåller avtalet bestäm-
melser som syftar till att säkra att vissa nyckelpersoner i 
Acapela Group fortsätter sin anställning i bolaget under 
en period (eller i vart fall inte slutar som så kallade Bad 
Leavers), och som innebär att Tobii Dynavox AB har rätt 
till beloppsbestämda ersättningar om så inte blir fallet.

KUND- OCH LEVERANTÖRSAVTAL 

Leverantörsavtal 
Koncernens huvudsakliga leverantörer är Advantech 
Corporation (”Advantech”), ONYX Healthcare Inc 
(”Onyx”) och Tobii AB. Dessa avtal står tillsammans för 
13 procent av Koncernens nettoomsättning. Bolaget 
använder s.k. ”single source” leverantörer för många 
komponenter, vilket beror på de låga inköpsvolymerna 
och att sådana leverantörer enkelt kan bytas ut vid 
behov. ”Single source”-komponenter levereras bland 
annat av Advantech och Onyx. 
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Kundavtal 
Koncernens kundavtal är uppdelade mellan avtal för 
medicintekniska produkter och avtal för Boardmaker. I 
EUROW säljer Koncernen medicintekniska produkter 
och Boardmaker främst genom partners och återförsäl-
jare. Vad gäller försäljning i Norge, Sverige och Stor-
britannien säljer dock Koncernen även medicintekniska 
produkter direkt till vissa kunder. De två kunderna Re-
havista och Linkassistive är båda återförsäljare. Medica-
re är, en kund i Nordamerika, är däremot en direktkund. 

Koncernen säljer även sina produkter direkt till konsu-
menter via tobiidynavox.com, goboardmaker.com, myto-
bidynavox.com och via Apples globala App Store, men 
sådan försäljning är enligt Bolaget mycket begränsad. 
Koncernens samtliga återförsäljaravtal i EUROW ingås 
i enlighet med Koncernens egen avtalsmall utan avvi-
kelser, förutom kommersiella avvikelser såsom rabatter. 
Samma avtalsmall används både för medicinsktekniska 
produkter och för Boardmaker. 

Koncernens största kunder är Rehavista GmbH 
(”Rehavista”), Ny Arbeids- og Velferdsforvalt ning 
("NAV"), Linkassistive Pty Ltd (t/a link-at) (”Linkassisti-
ve”) och Medicare vilka står för 20 procent av Kon-
cernens nettoomsättning. Kundavtalet med Rehavista 
ger Rehavista rätt att sälja produkter, främst hårdvara, 
programvara och tillbehör och är Koncernens enda 
avtal med en årlig försäljning på över 2,0 MEUR de 
senaste två åren. Medicare är ett offentligt finansierat 
sjukförsäkringssystem i USA som gäller för personer 
med funktionsnedsättning. Koncernen har inte ingått 
några faktiska kundavtal med Medicare utan affärsmo-
dellen är strukturerad på så sätt att Bolaget ansöker om 
betalning för produkterna från Medicare åt användarens 
vägnar. Medicare är således endast en betalare för 
produkterna. 

I USA har Koncernen vidare ingått ett avtal med 
USA:s veterandepartement (eng. U.S. Department of 
Veterans Affairs), ett federalt regeringsdepartement 
som har till uppgift att stödja den som tidigare varit an-
ställd i USA:s väpnade styrkor med bland annat socialt 
bistånd och sjukvård. 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Varumärken och domännamn
Koncernen har en omfattande varumärkesportfölj med 
ett hundratal registrerade varumärken i flera jurisdik-
tioner såsom USA, Kanada, Nya Zeeland, Australien, 
Brasilien, Chile, México, EU, Schweiz och Norge. Bola-
get anser att dess viktigaste varumärken är “Dynavox”, 
“Boardmaker”, “GoBoardmaker”, “Speech Case” och 
“PCS”. Utöver detta har Koncernen även ett hundratal 
registrerade domännamn. Bolaget anser att “tobiidy-
navox.com”, “goboardmaker.com” och “myboardmaker.
com” är de viktigaste domännamnen för Koncernen. 

Patent 
Koncernen har flera patent registrerade i bland annat 
USA, Kanada, Kina, Tyskland, Spanien, Frankrike, 
Storbritannien, Italien och Sverige. Bolagets primära 
patentfokus är dock patentansökningar i USA. 

Till följd av separationen mellan Tobii AB och Tobii 
Dynavox AB har Bolaget ingått dels ett patentlicens-
avtal varigenom Bolaget ges rätt att nyttja Tobii AB:s 
samtliga patent, dels ett patentöverlåtelseavtal vari-
genom vissa patent överlåts från Tobii AB till Bolaget. 
Vederlaget för patentlicensen är en licensavgift på en 
viss procentsats av produkternas nettointäkter, men 
ingen licensavgift ska utgå om Bolaget i produkterna 
inkorporerar hårdvara som köpts från Tobii AB. Veder-
laget för patentöverlåtelsen utgörs av en engångsbetal-
ning på 517 951 SEK. Genom patentöverlåtelseavtalet 
erhåller även Tobii AB en icke-exklusiv licens att använ-
da de överlåtna patenten utan ersättning. 

Leverans- och licensavtal med Tobii AB
Bolaget och Tobii AB har ingått ett leverans- och 
licensavtal. Avtalet avser leverans av Tobii AB:s ey-
etracking-plattformar till Tobii Dynavox och licens av 
tillhörande mjukvara. Licensen är begränsad till att an-
vändas i kombination med eyetracking-plattformar från 
Tobii AB och i följande produkter: Tobii Dynavox I-13 
och I-16, Tobii Dynavox PCEye och Tobii Dynavox Pilot. 
Bolaget har vidare beviljats en mjukvaruutvecklings-
licens, som inkluderar en rätt för Bolaget att använda 
den licensierade programvaran för att utveckla sin egen 
programvara. Avtalets längd är 60 månader, varefter av-
talet automatiskt förlängs med tolv månader tills avtalet 
sägs upp. Uppsägningstiden efter dessa 60 månader 
är tolv månader. Avtalet innehåller även en bestämmelse 
innebärande att orders som beställs innan uppsägning 
av avtalet ska levereras. 

Bolaget ska betala tillämpliga avgifter för licensen 
och den köpta hårdvaran. Licensavgiften är en viss pro-
centsats av produkternas nettointäkter och ska betalas 
så länge Bolaget använder den licensierade program-
varan i sina produkter. Vidare ska Bolaget betala en 
årlig support- och underhållsavgift. 

IP-avtal med Tobii AB 
Enligt avtalet ges Bolaget en begränsad, exklusiv 
endast inom det licensierade användningsområdet, 
icke-överförbar och icke-underlicensierbar rätt att 
använda varumärket ”TOBII” i kombination med ordet 
Dynavox, till exempel Tobii Dynavox eller TobiiDynavox. 
Det licensierade användningsområdet är begränsat till 
specialutbildningsområden samt alternativ och kom-
pletterande kommunikation, det vill säga enheter som 
kompletterar eller ersätter tal eller skrift för personer 
med funktionsnedsättning i produktion eller förståelse 
av talat eller skrivet språk. Utanför detta område har 
Bolaget inte rätt att använda varumärket TOBII, varken 
i samband med tjänster eller produkter eller som en del 
av företagsnamnet.

Vidare innehåller avtalet en överlåtelsebestämmelse 
enligt vilken vissa varumärken och källkod till viss mjuk-
vara som för närvarande innehas av Tobii AB överlåts 
från Tobii AB till Bolaget. Vederlaget för licensen och 
överlåtelsen utgjordes av en engångsbetalning på 280 
MSEK. Tobii AB får inte säga upp licensavtalet annat än 
för avtalsbrott mot licensens omfattning eller skyldig-
heten att betala vederlaget.
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ÖVRIGA AVTAL
Avtal om övergångstjänster
Tobii AB och Bolaget har ingått ett avtal om över-
gångstjänster (Eng. Transitional Services Agreement, 
”TSA”) för att reglera bland annat övergångstjänster 
som tillhandahålls av Tobii AB och dess dotterbolag till 
Bolaget och dess dotterbolag. Dessa tjänster omfattar 
tillhandahållandet av IT-system och infrastruktur, eko-
nomi-/lönerelaterade tjänster, produktions-/monterings-
tjänster i Kina och GDPR-rådgivning/assistans.

TSA:t rörande de övergångstjänster som Tobii AB 
och dess dotterbolag tillhandahåller till Bolaget och 
dess dotterbolag gäller från och med den 1 november 
2021 och ska upphöra, i förhållande till varje över-
gångstjänst, vid utgången av den tjänsteperiod som 
gäller för sådan tjänst. Avtalet innehåller en ägarföränd-
ringsklausul som anger att endera part kan säga upp 
avtalet till omedelbart upphörande om kontrollen av den 
andra parten ändras. Enligt TSA:t ska med ”kontroll” 
avses det direkta eller indirekta ägandet av 50 procent 
eller mer av aktiekapitalet eller rösterna hos den andra 
parten, dock med undantaget att denna bestämmelse 
inte ska gälla för noteringen av Bolagets stamaktier på 
Nasdaq Stockholm. 

TVISTER
Bolaget är inte, och har inte under de senaste tolv må-
naderna varit, part i några myndighetsförfaranden, rätts-
liga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu 
icke avgjorda förfaranden eller sådana som Bolaget är 
medvetet om kan uppkomma) som skulle kunna ha eller 
som nyligen har haft betydande effekter på Bolagets 
finansiella ställning eller lönsamhet. I den fortlöpande 
verksamheten är Bolaget från tid till annan inblandad i 
tvister och andra förfaranden.

FÖRSÄKRING
Bolaget anser att Koncernens försäkringar är tillräckliga 
med hänsyn till de risker som normalt är förenade med 
Koncernens verksamhet. Det finns dock ingen garanti 
för att Koncernen inte drabbas av förluster som inte 
täcks av dess försäkringar.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
I avsnittet ”Historisk finansiell information – Historisk 
finansiell information för perioden som avslutades 30 
september 2021 och de räkenskapsår som avslutades 
31 december 2020 och 2019” finns information om 
transaktioner med närstående i not 28 och i not 7 vad 
avser anställda, kostnader för anställda, pensioner och 
ersättning till Bolagets styrelse. 

Efter 30 september 2021 till och med per dagen för 
Prospektet har följande transaktioner med närstående 
som enskilt eller tillsammans är väsentliga för Tobii 
Dynavox genomförts:

•  Bolaget har ingått följande avtal med Tobii AB: 
•  ett leverans- och licensavtal,
•  ett IP-avtal, och 
•  ett avtal om övergångstjänster.

För mer information om dessa avtal, se avsnitt ”– 
 Immateriella rättigheter – Leverans- och licensavtal 
med Tobii AB”, ”– Immateriella rättigheter – IP-avtal 
med Tobii AB”, ”– Immateriella rättigheter – IP-avtal 
med Tobii AB”, respektive ”Övriga avtal – Avtal om 
övergångstjänster”. Den 19 oktober 2021 fullgjorde 
Tobii Dynavox betalning om 280 MSEK enligt IP-avtalet.

•   Som ett led i separationen från Tobii AB har 
 Bolaget den 19 oktober 2021 i förtid återbetalat  
ett lån till Tobii AB om 257 MSEK. 

•   Tobii AB har den 29 oktober 2021 gett Bolaget  
ett ovillkorat aktieägartillskott om 75 MSEK.  
Syftet med det ovillkorade aktieägartillskottet  
var att  stärka Bolagets balansräkning. 

RÅDGIVARES INTRESSEN
I samband med upptagandet av stamaktierna till handel 
på Nasdaq Stockholm tillhandahåller BofA Securities 
finansiell rådgivning och andra tjänster till Bolaget, för 
vilka BofA Securities kommer att erhålla en sedvanlig 
ersättning. Från tid till annan kommer BofA Securities 
att tillhandahålla tjänster, inom den ordinarie verksam-
heten och i samband med andra transaktioner, till Tobii 
Dynavox och till Tobii Dynavox närstående parter.

Advokatfirman Vinge KB har agerat legal rådgivare i 
samband med upptagandet till handel av stamaktierna 
på Nasdaq Stockholm. Advokatfirman Vinge KB kan 
komma att tillhandahålla ytterligare legal rådgivning till 
Bolaget.

HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA  
FÖR INSPEKTION
Bolagsordning och registreringsbevis samt årsredo-
visningar för räkenskapsåren 2019 och 2020, inklusive 
revisionsberättelser, för Bolaget och dess dotterbolag 
hålls tillgängliga för inspektion under Prospektets gil-
tighetstid under kontorstid på Bolagets huvudkontor på 
Karlsrovägen 2D, 182 53 Danderyd. Dessa handlingar, 
med undantag för årsredovisningar för dotterbolag, 
finns även tillgängliga i elektronisk form på Bolagets 
webbplats, www.tobiidynavox.com. Informationen på 
Bolagets webbplats ingår inte i Prospektet såvida 
denna information inte specifikt införlivas genom hän-
visning.
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Skattefrågor i Sverige

•  situationer då aktier innehas som lagertillgång i 
 näringsverksamhet,

•  situationer då aktier innehas av kommandit- eller 
handelsbolag,

•  situationer då aktier förvaras på ett investerings-
sparkonto,

•  de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklu-
sive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i 
bolagssektorn som kan bli tillämpliga då investeraren 
innehar aktier i Bolaget som anses vara näringsbe-
tingade (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 för fysiska 
personer som gör eller återför investeraravdrag,

•  utländska företag som bedriver verksamhet från fast 
driftställe i Sverige, eller

•  utländska företag som har varit svenska företag.

Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa företags-
kategorier. Den skattemässiga behandlingen av varje 
enskild aktieägare beror delvis på dennes speciella 
situation. Varje aktieägare bör rådfråga oberoen-
de skatterådgivare om de skattekonsekvenser som 
utdelningen och upptagandet till handel av aktierna i 
Bolaget på Nasdaq Stockholm kan medföra för dennes 
del, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska 
regler och skatteavtal.

UTDELNING AV AKTIER I BOLAGET
Utdelningen av aktier i Bolaget avses ske i enlighet med 
de så kallade Lex Asea-reglerna, vilket innebär att nå-
gon omedelbar beskattning inte uppkommer vid utdel-
ningen. Enligt de så kallade Lex Asea-reglerna kommer 
aktieägarna i Tobii AB som är berättigade att delta i 
utdelningen att få omkostnadsbeloppet för sina aktier 
i Tobii AB fördelat mellan dessa aktier och mottagna 
aktier i Bolaget. Fördelningen av omkostnadsbeloppet 
baseras på den värdeförändring på aktierna i Tobii AB 
som uppkommer till följd av utdelningen av aktierna i 

Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor som aktualiseras med anledning av utdelningen och 
upptagandet till handel av aktierna i Bolaget på Nasdaq Stockholm för fysiska personer och aktiebolag 
som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte 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 upptagits till handel på Nasdaq Stockholm. Skattelagstiftningen i inves-
terarens hemland och i Sverige kan inverka på inkomsterna från värdepapperen. Sammanfattningen 
behandlar inte:

Bolaget. Tobii AB avser att ansöka om ett allmänt råd 
från Skatteverket avseende hur omkostnadsbeloppet 
ska fördelas. Information om fördelningen förväntas 
finnas tillgänglig på respektive företags hemsida samt 
på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.

INNEHAV AV AKTIER I BOLAGET 

Fysiska personer
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga 
i Sverige beskattas kapitalinkomster såsom räntor, 
utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. 
Detsamma gäller för aktieägare som erhåller överskju-
tande aktierätter i Bolaget som säljs för dennes räkning. 
Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent.

Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som 
skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag 
för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. 
Anskaffningsutgiften för aktierna i Bolaget bestäms 
med utgångspunkt i de allmänna råd som Skattever-
ket förväntas meddela. Anskaffningsutgiften för varje 
aktierätt i Bolaget bör uppgå till en femtedel av den 
anskaffningsutgift för en aktie i Bolaget som förväntas 
fastställas med stöd av Skatteverkets allmänna råd. 
Omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag 
och sort läggs samman och beräknas gemensamt med 
tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försäljning av 
marknadsnoterade aktier får alternativt schablonmeto-
den användas. Denna metod innebär att omkostnads-
beloppet får bestämmas till 20 procent av försäljnings-
ersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.

Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier får dras av 
fullt ut mot skattepliktiga kapitalvinster som uppkommer 
samma år dels på aktier, dels på marknadsnoterade vär-
depapper som beskattas som aktier (dock inte andelar i 
värdepappersfonder eller specialfonder som innehåller 
endast svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder). 
Av kapitalförlust som inte dragits av genom nu nämn-
da kvittningsmöjlighet medges avdrag i inkomstslaget 
kapital med 70 procent av förlusten.

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital 
medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och 
näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal 
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fastighetsavgift. Skattereduktionen är 30 procent av 
den del av underskottet som inte överstiger 100 000 
SEK och 21 procent av det återstående underskottet. 
Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. 

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga 
i Sverige innehålls preliminär skatt på utdelningar med 
30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt 
av Euroclear Sweden eller, beträffande förvaltarregist-
rerade aktier, av förvaltaren.

Aktiebolag
För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skatte-
pliktiga kapitalvinster och skattepliktiga utdelningar, i 
inkomstslaget näringsverksamhet med 20,6 procents 
skatt. Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas på 
samma sätt som beskrivits ovan avseende fysiska 
personer.

Avdrag för avdragsgill kapitalförlust på aktier medges 
endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och 
andra värdepapper som beskattas som aktier. Kapital-
förlust på aktier som inte har kunnat utnyttjas ett visst 
år, får sparas (hos det aktiebolag som haft förlusten) 
och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på akti-
er och andra värdepapper som beskattas som aktier 
under efterföljande beskattningsår utan begränsning 
i tiden. Om en kapitalförlust inte kan dras av hos det 
företag som gjort förlusten, får den dras av mot skatte-
pliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper 
som beskattas som aktier hos ett annat företag i samma 
koncern, om det föreligger koncernbidragsrätt mellan 
företagen och båda företagen begär det för ett beskatt-
ningsår som har samma deklarationstidpunkt (eller som 
skulle ha haft det om inte något av företagens bokfö-
ringsskyldighet upphör). Särskilda skatteregler kan 
vara tillämpliga på vissa företagskategorier eller vissa 
juridiska personer, exempelvis investmentföretag.

 AKTIEÄGARE SOM ÄR BEGRÄNSAT  
SKATTSKYLDIGA I SVERIGE
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sve-
rige och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt 
aktiebolag uttas normalt svensk kupongskatt. Detsam-
ma gäller vid utbetalning från ett svenskt aktiebolag 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. 
Kupongskattesatsen är dock i allmänhet reducerad 
genom skatteavtal. Enligt de så kallade Lex Asea-reg-
lerna är dock utdelningen av aktier i Bolaget befriad från 
svensk kupongskatt. Däremot kan utdelningen av aktier 
i Bolaget medföra skattekon sekvenser i utlandet.  
I Sverige verkställer normalt Euroclear Sweden eller, 
beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren 
avdrag för kupongskatt. Sveriges skatteavtal medger 
generellt nedsättning av källskatten till avtalets skatte-
sats direkt vid utdelningstillfället förutsatt att Euroclear 
Sweden eller förvaltaren erhållit erforderliga uppgifter 

om den utdelningsberättigade. Investerare berättiga-
de till en reducerad skattesats enligt skatteavtal kan 
begära återbetalning från Skatteverket om källskatt har 
innehållits med en högre skattesats.

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 
kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av aktier, 
inklusive aktierätter, 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. Tillämpligheten av 
regeln är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal.
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BofA Securities Bank of America Europe Designated Activity Company, Stockholm Bankfilial.

CAGR Genomsnittlig årlig tillväxttakt.

Early Adopters Föregångare, tidig användare, pionjär – en som tidigt skaffar nya produkter 
och följer nya trender.

EUR Euro.

Euroclear Sweden Euroclear Sweden AB.

FDA Amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten  
(Eng. U.S. Food and Drug Administration).

FoU Forskning och utveckling. 

FERPA Family Educational Rights and Privacy Act.

HIPAA Health Insurance Portability and Accountability Act.

Koden Svensk kod för bolagsstyrning.

MEUR Miljoner Euro.

MSEK Miljoner svenska kronor.

MUSD Miljoner amerikanska dollar.

Nasdaq Stockholm Den reglerade marknad som drivs av Nasdaq Stockholm AB.

SAM Tillgänglig adresserbar marknad.

SEK Svenska kronor.

SOM Faktisk tillgänglig marknad.

TAM Total adresserbar marknad.

Tobii AB Tobii AB (publ), den koncern vari Tobii AB (publ) är moderbolag eller ett 
dotterbolag i Tobii AB-koncernen, beroende på sammanhanget. 

Tobii AB-koncernen Tobii AB (publ) och dess dotterbolag.

Tobii Dynavox, Bolaget  
eller Koncernen

Tobii Dynavox AB, Koncernen inom vilken Tobii Dynavox AB, är moderbolag 
eller ett dotterbolag i koncernen, beroende på sammanhanget.

USD Amerikanska dollar.

Definitionslista
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Koncernens sammanslagna 
resultaträkning

MSEK
Kv 3 
2021

Kv 3 
2020

Nio månader 
2021

Nio månader 
2020

Helår 
2020

Intäkter 254,5 204,0 626,5 662,1 895,2 

Kostnad för sålda varor och tjänster –84,9 –67,2 –212,7 –226,2 –303,5 

Bruttoresultat 169,7 136,7 413,8 435,9 591,7 

Försäljningskostnader –79,3 –67,5 –232,2 –218,6 –288,1 

Forsknings- och utvecklingskostnader –29,1 –24,7 –83,7 –82,2 –108,6 

Administrationskostnader –20,2 –15,2 –53,9 –48,7 –67,9 

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 0,8 –1,6 2,7 6,5 0,0 

Rörelseresultat 41,9 27,8 46,7 93,0 127,2 

Finansiella poster –4,4 –7,8 –14,7 –18,5 –23,9 

Resultat före skatt 37,5 19,9 32,0 74,5 103,4 

Skatt –16,0 –2,2 –7,5 –12,4 26,5 

Periodens resultat 21,4 17,7 24,5 62,1 129,8 

     

Övrigt totalresultat      

Poster som kan komma att omföras till periodens resultat:      

Omräkningsdifferenser 1,9 0,8 3,7 –0,1 –4,0 

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 1,9 0,8 3,7 –0,1 –4,0 

Summa totalresultat för perioden 23,4 18,5 28,2 62,0 125,8 

     

Resultat per aktie, SEK 0,21 0,18 0,25 0,62 1,30 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,21 0,18 0,25 0,62 1,30 

     

Summa periodens resultat hänförligt till:      

Moderbolagets aktieägare 21,4 17,7 24,5 62,1 129,8 

Summa periodens resultat 21,4 17,7 24,5 62,1 129,8 

Summa totalresultat hänförligt till:      

Moderbolagets aktieägare 23,4 18,5 28,2 62,0 125,8 

Summa totalresultat för perioden 23,4 18,5 28,2 62,0 125,8 

Den finansiella informationen på sidorna F-1–F-3 är hämtad Tobii Dynavox AB:s delårsrapport för perioden som 
avslutades 30 september 2021 som inte är reviderad eller översiktligt granskad. 
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Koncernens sammanslagna balansräkning

MSEK
30 sep 

2021
30 sep 

2020
31 dec 

2020

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för utveckling 192,6 178,9 182,1 

Varumärken 96,6 97,6 93,4 

Övriga immateriella tillgångar 1,6 1,5 1,4 

Totalt 290,8 278,0 276,9 

Materiella anläggningstillgångar    

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5,1 13,3 13,4 

Inventarier, verktyg och installationer 2,2 1,6 1,4 

Nyttjanderättstillgångar 46,9 59,0 51,5 

Övriga materiella tillgångar 10,8 18,2 15,8 

Totalt 65,0 92,0 82,1 

Finansiella och övriga anläggningstillgångar    

Uppskjuten skattefordran 52,4 15,7 51,6 

Andra långfristiga fordringar 0,4 0,3 0,3 

Totalt 52,8 16,0 51,9 

Summa anläggningstillgångar 408,6 386,0 410,9 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

Kundfordringar 123,2 127,0 124,6 

Varulager 40,2 41,2 39,9 

Övriga kortfristiga fordringar 40,1 43,7 14,6 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17,4 15,7 15,4 

Likvida medel 109,8 118,0 172,7 

Summa omsättningstillgångar 330,7 345,6 367,3 

SUMMA TILLGÅNGAR 739,3 731,6 778,2 

   

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Aktiekapital 0,1 0,1 0,1 

Reserver –1,6 –1,5 –5,4 

Balanserade vinstmedel 58,3 –8,0 34,7 

Summa eget kapital 56,7 –9,4 29,3 

Långfristiga skulder    

Leasingskulder, långfristiga 42,0 48,8 42,9 

Övriga långfristiga skulder 106,2 442,0 88,0 

Summa långfristiga skulder 148,2 490,9 130,9 

Kortfristiga skulder    

Räntebärande kortfristiga lån 278,0 – 362,9 

Leasingskulder, kortfristiga 11,2 11,7 10,3 

Leverantörsskulder 58,1 46,5 58,8 

Skatteskulder 4,5 0,3 1,0 

Övriga kortfristiga skulder 15,0 22,3 16,5 

Upplupna kostnader och upplupna intäkter 167,6 169,5 168,4 

Summa kortfristiga skulder 534,4 250,2 618,0 

Summa skulder 682,6 741,0 748,9 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 739,3 731,6 778,2 
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Koncernens sammanslagna 
kassaflödesanalys

MSEK
Kv 3 
2021

Kv 3 
2020

Nio månader 
2021

Nio månader 
2020

Helår 
2020

Kassaflöde från den löpande verksamheten      

Resultat efter finansiella poster 37,5 19,9 32,0 74,5 103,4 

varav erlagd och erhållen ränta 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 32,7 26,7 90,4 82,9 107,8

Betalda skatter –0,2 –2,0 –0,8 –2,6 –1,5 

Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital 69,9 44,6 121,6 154,8 209,7

     

Förändringar i rörelsekapitalet      

Varulager 1,3 4,9 1,9 21,0 19,1 

Rörelsefordringar –49,9 –9,2 –17,8 17,5 8,8 

Rörelseskulder 1,2 27,8 –3,8 7,1 34,9

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet –47,4 23,5 –19,7 45,6 62,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten 22,5 68,1 101,9 200,4 272,5 

     

Investeringsverksamheten      

Investeringar i immateriella tillgångar –16,3 –20,5 –55,5 –60,4 –78,4 

Investeringar i materiella tillgångar –1,6 –1,5 –4,1 –19,3 –23,6 

Förvärv av dotterbolag, efter förvärvade likvida medel –2,0 – –2,3 – – 

Kassaflöde från investeringsverksamheten –19,9 –22,1 –61,9 –79,7 –102,0 

     

Finansieringsverksamheten      

Amortering av leasingskuld –2,5 –2,2 –6,7 –6,8 –9,0 

Kassaflöde från övrig finansieringsverksamhet med 
aktieägare, Tobii-koncernen –43,3 –34,8 –99,8 –42,4 –30,6 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –45,8 –37,0 –106,5 –49,2 –39,6 

     

Periodens kassaflöde –43,1 9,0 –66,5 71,6 130,9 

     

Likvida medel vid periodens början 152,1 110,4 172,7 48,6 48,6 

Valutakursomräkning likvida medel 1,2 –1,3 4,5 –2,6 –8,0 

Övrigt kassaflöde från transaktioner med aktieägare, 
Tobii-koncernen –0,3 –0,1 –0,9 0,4 1,2 

Likvida medel vid periodens slut 109,8 118,0 109,8 118,0 172,7 
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Sammanslagen resultaträkning

MSEK Not
2021

(9 månader)
2020

(12 månader)
2019

(12 månader)

Nettoomsättning 5 626,5 895,2 908,8

Kostnad för sålda varor och tjänster  –212,7 –303,5 –315,2

Bruttoresultat  413,8 591,7 593,6

Försäljningskostnader  –232,2 –288,1 –308,9

Forsknings- och utvecklingskostnader  –83,7 –108,6 –121,3

Administrationskostnader  6 –53,9 –67,9 –66,7

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader  10 2,7 0,0 4,3

Rörelseresultat 5, 6, 7, 8, 9 46,7 127,2 101,0

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 11 1,3 3,9 3,9

Finansiella kostnader  11 –15,9 –27,8 –23,9

Summa finansiella intäkter och kostnader  –14,7 –23,9 –20,0

Resultat före skatt  32,0 103,4 81,0

Skatt  12 –7,5 26,5 –13,3

Periodens resultat  24,5 129,8 67,7

Övrigt totalresultat

Poster som senare kan komma att omföras till periodens resultat

Omräkningsdifferenser 3,8 –4,0 –1,4

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 3,8 –4,0 –1,4

Summa totalresultat för perioden 28,2 125,8 66,3

Årets resultat per aktie före utspädning, SEK 13 0,25 1,30 0,68

Årets resultat per aktie efter utspädning, SEK 13 0,25 1,30 0,68

Nedanstående rapporter ar sammanslagna finansiella rapporter, avsedda att presentera Tobii Dynavox-koncernens 
historiska finansiella information.
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Sammanslagen balansräkning

MSEK Not 2021-09-30 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 14 290,8 276,9 263,1

Materiella anläggningstillgångar 15 18,0 30,6 29,9

Nyttjanderättstillgångar 16 46,9 51,5 40,9

Uppskjuten skattefordran 12 52,4 51,6 16,2

Finansiella och övriga anläggningstillgångar 0,4 0,3 20,3

Summa anläggningstillgångar 408,6 410,9 370,4

Omsättningstillgångar 

Kundfordringar 17 123,2 124,6 146,7

Varulager 18 40,2 39,9 63,2

Övriga kortfristiga fordringar 40,1 14,6 25,0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 17,4 15,4 15,4

Likvida medel 20 109,8 172,7 48,6

Summa omsättningstillgångar 330,7 367,3 298,9

Summa tillgångar  739,3 778,2 669,3

EGET KAPITAL

Aktiekapital 22 0,1 0,1 0,1

Reserver 23 –1,6 –5,4 –1,4

Balanserade vinstmedel 58,2 34,7 –96,1

Summa eget kapital 56,7 29,3 –97,4

SKULDER

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Räntebärande långfristiga lån 24 0,0 0,0 356,7

Leasingskulder 16,24 42,0 42,9 30,8

Övriga långfristiga skulder 106,2 88,0 96,0

Summa långfristiga skulder 148,2 130,9 483,5

KORTFRISTIGA SKULDER

Räntebärande kortfristiga lån 24 278,0 362,9 38,6

Leverantörsskulder 58,1 58,8 56,8

Leasingskulder 16,24 11,2 10,3 10,2

Övriga kortfristiga skulder 19,5 17,6 8,6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 167,6 168,4 169,1

Summa kortfristiga skulder 534,4 618,0 283,3

Summa skulder 682,6 748,9 766,7

Summa eget kapital och skulder 739,3 778,2 669,3
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Sammanslagen kassaflödesanalys

MSEK Not
2021

(9 månader)
2020

(12 månader)
2019

(12 månader)

Den löpande verksamheten   

Resultat efter finansiella poster 27 32,0 103,4 81,0

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 27 90,4 107,8 99,2

Betalda skatter –0,8 –1,5 –1,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital 121,6 209,7 179,0

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital 

Ökning(-)/Minskning(+) av lager 1,9 19,1 –19,2

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar –17,8 8,8 –23,5

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder –3,8 34,9 48,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten 101,9 272,5 184,7

Investeringsverksamheten   

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar –55,5 –78,4 –87,1

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  –4,1 –23,6 –21,5

Förvärv av dotterbolag, efter förvärvade likvida medel –2,3 – –

Kassaflöde från investeringsverksamheten –61,9 –102,0 –108,6

Finansieringsverksamheten 

Kassaflöde från övrig finansieringsverksamhet med aktieägare,  
Tobii-koncernen 28 –99,8 –30,6 –69,1

Amortering av leasingskuld –6,7 –9,0 –8,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –106,5 –39,6 –77,6

Årets kassaflöde –66,5 130,9 –1,4

Likvida medel vid årets början 172,7 48,6 46,1

Valutakursomräkning likvida medel 4,5 –8,0 2,2

Övrigt kassaflöde från transaktioner med aktieägare, Tobii-koncernen1) 28 –0,9 1,2 1,8

Likvida medel vid årets slut 109,8 172,7 48,6

1)  Posten "Övrigt kassaflöde från transaktioner med aktieägare, Tobii-koncernen" avser kassaeffekter från kassaflöden som ingår i Tobii Dynavox sammanslagna finansiella rapporter och 
som är hänförliga till legala enheter som kommer att kvarstå i Tobii-koncernen efter separationen.
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Förändring av sammanslaget eget kapital

 Hänförligt till Moderbolagets aktieägare

MSEK Not
Aktie- 

kapital 

Övrigt  
tillskjutet 

kapital Reserver
Balanserat 

resultat

Summa  
eget  

kapital

Ingående balans 2019 -01- 01 0,1  –177,4 –177,4 

Förändring eget kapital 12 månader

Periodens totalresultat   –1,4 67,7 66,3 

Koncernbidrag 28 –36,7 –36,7 

Skatteeffekter från transaktioner  
avspeglade direkt i eget kapital 7,8 7,8 

Aktieägartillskott 28 20,0 20,0 

Övriga transaktioner med aktieägare,  
Tobii-koncernen 28    22,5 22,5 

Utgående balans, 2019-12-31 0,1  –1,4 –96,1 –97,4 

Ingående balans, 2020-01-01 0,1  –1,4 –96,1 –97,4 

Förändring eget kapital 12 månader

Periodens totalresultat   –4,0 129,8 125,8 

Koncernbidrag 28 –61,1 –61,1 

Skatteeffekter från transaktioner  
avspeglade direkt i eget kapital 12,6 12,6 

Aktieägartillskott 28 48,0 48,0 

Övriga transaktioner med aktieägare,  
Tobii-koncernen 28    1,4 1,4 

Utgående balans, 2020-12-31 0,1  –5,4 34,7 29,3 

Ingående balans, 2021-01-01 0,1 –5,4 34,7 29,3

Förändring eget kapital 9 månader

Periodens totalresultat 3,8 24,5 28,2

Övriga transaktioner med aktieägare,  
Tobii-koncernen 28 –0,9 –0,9

Utgående balans, 2021-09-30 0,1 –1,6 58,2 56,7
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Noter

Not 1.  Allmän information

Tobii Dynavox AB (publ) (Moderbolaget), org nr 556914-7563,  
med säte i Danderyd, Sverige, är ett svenskregistrerat aktiebolag. 
Adressen till huvudkontoret är Karlsrovägen 2D, Danderyd. Tobii 
Dynavox AB (publ) och dess dotterföretag (sammantaget koncer-
nen) är en global marknadsledande leverantör av hjälpmedel för 
personer med nedsatt kommunikationsförmåga. För att möta använ-
darnas varierande behov och förutsättningar erbjuds ögonstyrda 
kommunikationslösningar med inbyggda eyetracking-sensorer såväl 
som pekskärmsstyrda lösningar och mjukvara i ett avancerat eko-
system med resurser och stöd. Möjligheten till kommunikation och 
ett mer självständigt liv har en dramatisk påverkan på användarnas 
och närståendes livskvalitet. 

Tobii Dynavox verkar globalt från sina kontor i Sverige, USA,  
Kina, Storbritannien och Norge. 

Not 2.  Sammanfattning av viktiga 
redovisningsprinciper

GENERELL INFORMATION
Detta avsnitt ger en översiktlig sammanfattning av de grunder  
som har använts för upprättande av de sammanslagna finansiella 
rapporterna. För information om redovisning av specifika poster  
se respektive not.

Dessa sammanslagna finansiella rapporter omfattar Tobii  
Dynavox AB, moderbolaget och dess dotterbolag och har upp-
rättats för att presentera Tobii Dynavox koncernens historiska  
finansiella information för räkenskapsåren 2019, 2020 samt för  
den niomånaders period som avslutades den 30 september 2021.

Begreppen ”Tobii Dynavox”, ”koncernen” eller ”Bolaget” är,  
beroende av sammanhanget, hänvisningar till Tobi Dynavox AB  
med org.nr 556914-7563 eller till den koncern som Tobii Dynavox 
och dess dotterbolag utgår. Summerade belopp som presenteras  
i tabeller och löptext överensstämmer inte alltid med den beräknade  
summan av de separata delkomponenterna på grund av avrund- 
ningseffekter. Ambitionen är att varje delkomponent ska överens-
stämma med sin ursprungskälla och därför kan avrundningsdifferenser 
påverka totalen när samtliga delkomponenter summeras.

GRUNDER FÖR UPPRÄTTANDE AV REDOVISNINGEN
De sammanslagna finansiella rapporterna har upprättats i enlighet 
med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av 
International Accounting Standards Board (IASB) samt tolknings-
uttalanden från International Financial Reporting Interpretations 
Committee (IFRIC) som har godkänts av EU-kommissionen för 
tillämpning inom EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 1 – Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner, tillämpats. IFRS behandlar inte specifikt upprättande 
av sammanslagna finansiella rapporter. Termen sammanslagna 
finansiella rapporter avser den finansiella information för enheter 

som står under gemensam kontroll men som inte uppfyller kraven på 
en koncern enligt IFRS 10 (Koncernredovisning). De sammanslagna 
finansiella rapporterna är avsedda att presentera Tobii Dynavox- 
koncernens historiska finansiella information. Ett viktigt krav för upp-
rättande av dessa historiska finansiella rapporter är att alla enheter 
vid tidpunkten för inkludering i de sammanslagna finansiella rappor-
terna stod under gemensam kontroll genom Tobii ABs ägarskap.

Bildandet av Tobii Dynavox koncernen (”Koncernen”) omfattar 
transaktioner mellan enheter som står under gemensam kontroll. 
Eftersom varken dessa transaktioner eller sammanslagna finansiella 
rapporter omfattas av någon IFRS-standard bör ledningen i enlighet 
med IAS 8 (Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och 
bedömningar samt fel) utveckla och tillämpa en redovisningsprincip 
som bland annat är relevant och tillförlitlig. En lämplig och etablerad 
metod är att använda tidigare koncernmässiga värden (predecessor 
value metoden), vilket är principen som Tobii Dynavox använt. Till-
gångarna och skulderna i de enheter som förts in i nybildade Tobii 
Dynavox koncernen har tagits upp till de redovisade värden de hade 
i Tobii AB konsoliderade finansiella ställningar från dagen de blev 
del av Tobii AB koncernen. 

Moderbolaget i den nya koncernen, Tobii Dynavox AB, bildades 
2019-01-01. Från detta datum har samtliga bolag som lagts sam-
man i Tobii Dynavox koncernen stått under gemensam kontroll  
under Tobii AB. 

Tobii Dynavox koncernen består av: 
Tobii Dynavox AB, Sverige (äger 100% av följande bolag)
– Tobii Dynavox AS, Norge 
– Tobii Dynavox GMBH, Tyskland 
– Tobii Dynavox Technology (Suzhou) Co. Ltd, Kina 
– Tobii Dynavox Trading (Suzhou) Co. Ltd, Kina 
– Assistive Technology Inc, USA (äger 100% av följande bolag)

– Tobii Dynavox LLC, USA 
– Eye Response Technologies Inc, USA 
– DynaVox International Holdings Inc, USA 
– Tobii Dynavox Canada Inc, Kanada 
– Tobii Dynavox Ltd, Storbritannien 

De ovan nämnda bolagen i Tyskland och Kina har startats upp  
under 2021. Verksamhet som avser Dynavox-segmentet inom 
Tobii-koncernens bolag i Tyskland och Kina flyttas till dessa 
nystartade bolag under hösten 2021. I de sammanslagna finansiella 
rapporterna har det resultat som genererats inom Dynavox seg-
mentet i Tobii-koncernens bolag i Tyskland och Kina, lagts till i Tobii 
Dynavox koncernen. Då ingen ersättning utgått mellan bolagen för 
dessa transaktioner, har de redovisats som ”Övriga transaktioner 
med aktieägare Tobii-koncernen” i Eget kapital och i Kassaflödet i 
de sammanslagna rapporterna. 

Vad avser bolag som har tillkommit eller avyttrats under den period 
som de sammanslagna finansiella rapporterna omfattar gäller 
följande: 
 •   Bolag som har förvärvats har inkluderats i den sammanslagna 

rapporten över totalresultatet från och med att Tobii AB eller Tobii 
Dynavox AB har erhållit kontroll. 

•   Bolag som avyttrats ingår i förekommande fall i den sammanslagna 
resultaträkningen fram till dess att Tobii AB eller Tobii Dynavox AB 
inte längre har kontroll över bolaget. Inga avyttringar har dock ägt 
rum under den period som rapporterna avser. 
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Under tredje kvartalet 2021 har Tobii Dynavox ingått ett licensavtal 
gällande en perpetuell licens med Tobii AB, för en engångsavgift 
om 280 MSEK. Avtalet ger Bolaget rätt att använda Tobii i kombina-
tion med Tobii Dynavox samt att vissa varumärken transfereras över 
från Tobii AB. Detta avtal har uppkommit i samband med separatio-
nen och är därför inte avspeglat i dessa sammanslagna finansiella 
rapporter.

Eftersom Tobii Dynavox inte tidigare har upprättat vare sig 
koncernredovisning eller sammanslagna finansiella rapporter är 
dessa finansiella rapporter de första finansiella rapporterna enligt 
IFRS för Tobii Dynavox på vilka IFRS 1 ska tillämpas (Första gången 
International Reporting Standards tillämpas). IFRS 1 föreskriver 
vilka rutiner som måste följas när en enhet tillämpar IFRS standarder 
för första gången. Enligt IFRS 1 ska samma redovisningsprinciper 
tillämpas i öppningsbalansen per 1 januari 2019 och i efterföljande 
perioder. De tillämpade redovisningsprinciperna ska vara de IFRS 
standards som gäller den 30 september 2021 med vissa tvingande 
och fri villiga undantag. För presentationen av de sammanslagna 
finansiella rapporterna har Tobii Dynavox koncernen valt att tillämpa 
följande frivilliga undantag till IFRS 1: 

 Den kumulativa omräkningsdifferensen för samtliga utländska 
dotterbolag antas vara noll i den ingående balansen för 2019. 

Då Tobii koncernen vid övergången till IFRS 16, per 2019-01-01 
valde att tillämpa den förenklade övergångsmetoden, är detta även 
så det hanterats i skapandet av Tobii Dynavox koncernen, dvs den 
ackumulerade effekten av övergången till IFRS 16 redovisas som 
öppningsbalans 2019. 

De val av redovisningsprinciper som görs av Tobii Dynavox  
koncernen är identiska med de som görs av Tobii AB koncernen. 
Tobii AB koncernen har redovisat Tobii Dynavox som ett av tre 
segment inom koncernen. Ledningen för Tobii Dynavox har gjort 
bedömningen att Koncernens verksamhet för närvarande endast 
utgör ett segment.

Med tanke på att det inte bara var separata juridiska personer 
som överfördes i samband med bildandet av Tobii Dynavox koncernen  
utan också delar av juridiska personer togs hänsyn till följande 
vid upprättandet av de sammanslagna finansiella rapporterna för 
att fastställa vilka tillgångar, skulder, intäkter och kostnader samt 
kassaflöden som ingår. Redovisningsreglerna nedan har tillämpats 
konsekvent på samtliga redovisade perioder och för samtliga enhe-
ter som ingår i de sammanslagna rapporterna.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver 
användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. 

Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämp-
ningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som 
innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana 
områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig bety-
delse för de sammanslagna finansiella rapporterna anges i not 4.

PRINCIPER TILLÄMPADE VID KONSOLIDERING 
De sammanslagna finansiella rapporterna omfattar Tobii Dynavox 
AB och samtliga bolag över vilka moderbolaget (Tobii Dynavox AB) 
har kontroll, det vill säga rätt att styra verksamheten, exponering 
för rörlig avkastning och förmåga att använda sin rätt att styra. När 
Koncernen upphör att ha kontroll eller bestämmande inflytande över 
enhet värderas resterande innehav till verkligt värde och föränd-
ringen i värdet redovisas i sammanslagen rapport över Koncernens 
totalresultat. En bedömd del av bolag med segmentsöverskridande 
verksamhet har även inkluderats i de sammanslagna finansiella 
rapporterna. 

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader  
och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från 
koncern interna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras  
i sin helhet vid upprättandet av de sammanslagna finansiella  
rapporterna. 

FÖRDELNING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER
Grunden för fördelning av intäkter och kostnader för Tobii Dyna-
vox-koncern har främst varit redovisningen av Tobii-koncernens  
segment. Tobii-koncernen har gjort en intern kostnadsfördelning  
där vissa centrala kostnader såsom IT- och HR-funktionerna har 
belastats i respektive segment. Kostnadsfördelningarna är  
baserade på faktiska kostnader som Tobii-koncernen ådragit sig. 

Historiskt sett har Tobii-koncernen inte belastat Tobii Dynavox 
segmentet med några royalty- eller licensavgifter avseende varumär-
ket Tobii. Inga sådana avgifter har heller beaktats i dessa samman-
slagna rapporter. Tobii Dynavox ingick under tredje kvartalet 2021 
ett avtal med Tobii AB avseende en perpetuell licens, vilken för en 
engångsavgift om 280 MSEK ger Tobii Dynavox rätten att använda 
varumärket Tobii i kombination med Dynavox och i kombination med 
PCS. I denna avgift ingår även varumärket Dynavox (i Kanada och 
Europa) och PCS (i Kanada och Europa) som överförts till Tobii 
Dynavox. 

REDOVISNING AV FORDRINGAR OCH SKULDER
Det mest väsentliga mellanhavandet under de räkenskapsår som 
presenteras avser den reversskuld till Tobii AB som uppkom vid 
ingång av 2019 i samband med bildandet av Tobii Dynavox koncer-
nen, då Tobii Dynavox AB förvärvade inkråm såväl som dotterbo-
lagsaktier från Tobii AB till bokförda värden. Ränta på reversskulden 
har utgått med 5%. 2019 togs ingen ränta ut på internlånet, men 
i de sammanslagna rapporterna har en beräknad ränta för 2019 
tagits med. Denna transaktion har då hanterats direkt via eget kapi-
tal och redovisas i Eget kapital på raden ”Övriga transaktioner med 
aktieägare, Tobii koncernen”. 

Tobii Dynavox AB har under 2019 och 2020 erhållit aktieägartill-
skott och betalat koncernbidrag till Tobii AB. Dessa transaktioner 
har rensats i de sammanslagna finansiella rapporterna, då dessa 
rapporter syftar till att visa koncernen såsom om den stått på egna 
ben från 2019. Även dessa transaktioner har hanterats direkt via 
eget kapital och särredovisas på separata rader i eget kapital 
specifikationen. 

Om koncernbidrag ej utgått hade Tobii Dynavox istället betalt 
skatt, vilket gör att en skatt beräknats för 2019 och 2020, som 
belastat resultatet i de sammanslagna finansiella rapporterna,  
och hanterats via Eget kapital på separat rad i specifikationen.  
För 2021-09 har skatt beräknas för Tobii Dynavox, vilken tagits  
upp via resultat och balansräkning (skatteskuld). 

Koncernen och Tobii AB har också över tid haft kortfristiga  
mellanhavanden av avräkningskaraktär. 
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FUNKTIONELL VALUTA 
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor (SEK) som 
även utgör rapporteringsvaluta för Moderbolaget och koncernen. 
Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska 
kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till 
närmaste miljon kronor (MSEK).

UTLÄNDSK VALUTA
Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan 
till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära 
tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella 
valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Icke- 
monetära tillgångar och skulder som redovisas till historiska  
anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället.  
Ickemonetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga 
värden omräknas till den funktionella valutan till den kurs som råder 
vid tidpunkten för värdering till verkligt värde. Valutakursdifferenser 
som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen dels 
i rörelseresultatet, dels i finansnettot beroende på underliggande 
transaktioners art.

Stängningskurs Snittkurs

MSEK 2021-09 2020-12 2019-12 2021-09 2020-12 2019-12

EUR 10,201 10,037 10,434 10,120 10,487 10,588

USD 8,791 8,189 9,317 8,489 9,204 9,458

GBP 11,810 11,087 12,214 11,758 11,798 12,072

Utländska verksamheters finansiella rapporter
Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer bolagen 
bedriver sin verksamhet. Tillgångar och skulder i utlandsverksam-
heter, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och 
undervärden, omräknas från utlandsverksamhetens funktionella 
valuta till koncernens rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den 
valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en 
utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till en genomsnitt-
skurs som utgör en approximation av de valutakurser som förelegat 
vid respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som 
uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas 
i övrigt totalresultat som en omräkningsreserv. Vid avyttring av 
en utlandsverksamhet realiseras de till verksamheten hänförliga 
ackumulerade omräkningsdifferenserna i koncernens rapport över 
totalresultat. 

INTÄKTSREDOVISNING
Allmänt
Koncernen tillämpar IFRS 15 ”Intäkter från avtal med kunder” där 
grundprincipen är att ett företag ska redovisa intäkten på det sätt 
som återspeglar överföringen av den utlovade varan eller tjänsten till 
kunden, till det belopp företaget förväntar sig rätt att erhålla i utbyte 
mot varan eller tjänsten. En intäkt redovisas då kunden erhåller kontroll 
över varan eller tjänsten. Intäkterna redovisas baserat på avtalet 
med kund och redovisas till transaktionspriset av den ersättning 
som Tobii Dynavox förväntar sig ha rätt till i utbyte mot varan eller 
tjänsten, med avdrag för omsättningsskatt, uppskattade kundretu-
rer, rabatter samt liknande avdrag. Majoriteten av koncernens intäk-
ter består av produkter i paket av hårdvara, mjukvara och tjänster. 

Fortsättning not 2

 NYA STANDARDER OCH TOLKNINGAR SOM  
ÄNNU INTE HAR TILLÄMPATS AV KONCERNEN
Ändringar i IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas; IFRS 3  
Rörelseförvärv; IFRS 9 Finansiella instrument; IFRS 16 Leasing- 
avtal; IAS 16 Materiella anläggningstillgångar, IAS 37 Avsättningar, 
eventualförpliktelser och eventualtillgångar är inte obligatoriska  
för 2021 och har inte förtidstillämpats. Ändringarna förväntas inte  
få någon väsentlig inverkan på Dynavox inom den aktuella eller  
framtida redovisningsperioder, och heller inte på de framtida trans-
aktioner som kan förutsägas i dagsläget.

RESULTAT PER AKTIE
På den extra bolagsstämman i Tobii AB den 25 oktober 2021 
beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut samtliga 
stamaktier i Tobii Dynavox till aktieägarna i Tobii. Det beslutades 
även om emittering av antal aktier i Tobii Dynavox AB så att antalet 
aktier blir lika många som antalet stamaktier i Tobii AB på den av 
styrelsen fastställda avstämningsdagen. Samtliga aktier i Tobii 
Dynavox delas ut till Tobii aktieägare i proportion till varje aktie-
ägares innehav i Tobii. För varje aktie i Tobii AB erhålls en akte i 
Tobii Dynavox AB.

Per 30 september har Tobii 99 800 523 stamaktier varför detta 
är det antal aktier som presenteras i de sammanslagna finansiella  
rapporterna för alla perioder. Beräkning av vinst per aktie för res-
pektive period som presenteras i dessa sammanslagna finansiella 
rapporter baseras på Tobii Dynavox-koncernens nettoresultat 
hänförligt till moderbolagets aktieägare, dividerat med antalet 
stamaktier per 30 september 2021 i Tobii AB. Tobii AB har ett antal 
options- och aktierättsprogram utställda som kan påverka antalet 
aktier i Tobii Dynavox AB i framtiden. I de sammanslagna finansiella 
rapporterna har ingen hänsyn tagits till eventuell utspädning av anta-
let aktier från dessa options- och aktierättsprogram. Se not  
13 för mer information. 

TRANSAKTIONER MED AKTIEÄGARE OCH NÄRSTÅENDE
Koncernbidrag och aktieägartillskott mellan Tobii Dynavox-koncernen  
och Tobii AB-koncernen, har redovisats separat i eget kapital i dessa 
sammanslagna finansiella rapporter. I de sammanslagna finansiella  
rapporterna har det resultat som genererats inom Dynavox segmentet  
i Tobii-koncernens bolag i Tyskland och Kina, lagts till i Tobii Dynavox 
koncernen. Då ingen ersättning utgått mellan bolagen för dessa 
transaktioner, har de redovisats som ”Övriga transaktioner med 
aktieägare Tobii-koncernen” i Eget kapital och i Kassaflödet i de 
sammanslagna rapporterna. Transaktioner med företag inom den ”nya”  
Tobii AB-koncernen i den normala affärsverksamheten har tagits upp 
som transaktioner med närstående. Se not 28 för mer information.

SEGMENTSRAPPORTERING  
Tobii AB-koncernen har bedrivit sin verksamhet i tre affärsområden, 
Tobii Dynavox, Tobii Pro och Tobii Tech, som vart och ett har haft 
sina egna avgränsade marknader, produkter och personal. 

Bedömningen av vilka rörelsesegment som finns i koncernen 
ska baseras på den interna rapportering som lämnas till den högste 
verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfat-
taren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och 
bedömning av rörelsesegmentens resultat. I Tobii Dynavox-koncernen  
har denna funktion identifierats som koncernledningen. Den 
finansiella information som lämnas till koncernledningen inom Tobii 
Dynavox, som underlag beslut om fördelning av resurser, omfattar 
verksamheten i sin helhet utan indelning i underliggande segment. 
Mot bakgrund av detta har ledningen för Tobii Dynavox-koncernen 
gjort bedömningen att verksamheten i sin helhet tills vidare ska 
betraktas som ett segment.

 Omsättning per geografisk marknad fördelas på följande  
marknader: Nordamerika, Europa och övriga världen.
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Försäljning av varor
Koncernens varuintäkter består till övervägande del av försäljning 
av egentillverkade produkter till fasta priser. Koncernen säljer både 
hårdvara och mjukvara. Intäkter från försäljningen av varor redovisas 
när kontrollen över produkterna överförs, vilket inträffar när pro-
dukterna levereras till köparen och det inte finns några ouppfyllda 
åtaganden som kan påverka köparens godkännande av produk-
terna. Om det råder betydande osäkerhet avseende betalning, 
vidhängande kostnader, eller risk för returer sker ingen intäktsföring. 
Mjukvara säljs antingen mot en engångsavgift, där kunden erhåller 
rätten att använda mjukvaran i det format den levereras för evigt, 
eller som ett abonnemang i vilket uppdateringar, support, service 
ingår. Då mjukvara säljs mot engångsavgift bokas intäkten vid 
leverans. När mjukvaran istället säljs som ett abonnemang fördelas 
intäkten över den period abonnemanget löper. 

Utförande av tjänsteuppdrag
Tjänsteintäkter består i huvudsak av support, serviceavtal, konsult-
uppdrag och utbildning. Dessa tjänster tillhandahålls antingen base-
rat på tid och material och intäktsredovisas i den period då tjänsten 
utförs, eller som fastprisavtal under en viss period varvid intäkten 
redovisas i den period då tjänsterna levereras linjärt fördelat under 
avtalsperioden. 

Försäljning av produkter i paket innefattande  
både varor och tjänster
Majoriteten av produkter som säljs inom koncernen säljs som paket 
bestående av både varor som hårdvara och mjukvara samt tjänsteå-
tagande i form av förhöjd garanti och kundsupport som levereras  
i framtida perioder efter försäljningstidpunkten. Tobii Dynavox- 
produkter är nära integrerade med och definierade av standardiserade 
kundkontrakt. När avtal omfattar både varor och tjänster allokeras 
transaktionspriset på de separata prestationsåtagandena och 
intäktsredovisning sker när varje separat prestationsåtagande upp-
fyllts. Intäkten för varor respektive tjänsteåtagande redovisas enligt 
ovan angivna modeller för respektive försäljning. 

Normalt tillämpas analys baserat på principer för olika typer av  
paket inklusive service eller support:
1)  Hårdvara som inte inkluderar framtida serviceförpliktelser 
2)  Hårdvara inklusive framtida serviceförpliktelser 
3)  Evig programvara med begränsat stöd och begränsade  

uppdateringar 
4)  Evig programvara inklusive support och uppgraderingar 
5)  Prenumerationer, uthyrning och andra tjänsteerbjudanden

För sådan försäljning sker fördelning av intäkten på varor och 
tjänsteåtaganden. Intäkten för varor respektive tjänsteåtagande 
redovisas sedan enligt modellen för respektive försäljning.

Hyresintäkter
En mindre del av koncernens intäkter kommer från uthyrning av  
produkter. Produkterna hyrs ut under en kort tid, för att kunden  
ska få prova på produkten, innan den sedan köps ut av kunden. 
Redovisning av intäkter och motsvarande kostnader avseende uthyr-
ningen av produkter sker i den period uthyrningen sker.

Royaltyintäkter
Bolagets royaltyintäkter avser främst intäkter relaterat till användning 
av bolagets egenutvecklade illustrerade kommunikationssymboler.  
Bolagets kunder får rätten att använda symbolerna i utbyte mot royalty- 
intäkter för royalty redovisas i enlighet med faktisk användning. 

Transaktionspris
Transaktionspris tilldelas varje prestationsförpliktelse som utlovas  
i ett kundavtal. Priset för en prestationsförpliktelse bestäms 
antingen genom 1) att det finns ett fast pris då prestationsförplik-
telsen säljs separat, 2) en beräkning av kostnaderna för att erbjuda 
prestationsförpliktelsen plus en marginal s.k. ”cost plus”, eller 3) i 
sista fall genom residualmetoden. Bolaget säljer produkter ibland 
med viss rabatt, intäkter för sådan försäljning redovisas baserat 
på det pris som anges på produkten med avdrag för de beräknade 
rabatter. Rabatter beräknas och redovisas baserat på erfarenhet 
med hjälp av bedömningar av det mest sannolika beloppet. Intäk-
terna redovisas endast i den utsträckning det är högst sannolikt att 
en väsentlig återföring inte kommer inträffa. Den beräknade rabatten 
revideras vid varje rapporteringstillfälle.

Statliga bidrag
Statliga bidrag redovisas i balansräkningen som förutbetald intäkt 
när det föreligger rimlig säkerhet att ett bidrag kommer att erhållas 
och att koncernen kommer att uppfylla de villkor som är förknippade 
med bidraget. Bidrag periodiseras systematiskt i resultaträkningen 
på samma sätt och över samma perioder som de kostnader som 
bidragen är avsedda att kompensera för. 

Statliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen 
som förutbetalda intäkter och periodiseras som övriga rörelseintäkter 
över tillgångens nyttjandeperiod.

Vissa enheter inom Tobii Dynavox har under rapportperioden fått 
statliga stöd för till följd av Covid-19, bland annat för korttidspermitte-
ringar i Sverige. För bidrag kopplade till kostnader, har Tobii Dynavox 
valt att redovisa dessa bidrag som en kostnadsreduktion av de poster 
som bidragen avser. Bidrag utan direkt koppling till kostnadsposter 
redovisas som övriga rörelseintäkter.

Avtalstillgångar och avtalsskulder
Tidpunkten för intäktsredovisning, fakturering och inbetalningar 
leder till fakturerade kundfordringar, samt kundförskott och kund- 
inbetalningar (avtalsskulder) i koncernbalansräkningen. Tobii Dynavox 
koncernen erhåller ibland förskott eller inbetalningar av kunder, 
innan intäkter redovisas, vilket leder till avtalsskulder. Dessa avtals- 
skulder redovisas i koncernbalansräkningen per slutet av varje  
rapportperiod. Koncernen har inga avtalstillgångar. Betalnings-
villkoren varierar från kontrakt till kontrakt och beror på vad som 
avtalats med kunden.

Kostnader för att erhålla kundkontrakt tillgångsbokförs inte då 
merparten av prestationsåtagandena i kontrakten uppfylls inom ett 
år. Det ingår ingen finansieringskomponent i kundkontrakten då tiden 
från överförandet av varan/tjänsten till betalningen från kunden är 
kortare än ett år.

LEASING
Koncernen är leasetagare inom ramen för alla befintliga leasingav-
tal. Koncernen är inte aktiv som uthyrare. Leasingavtalen som 
leasetagare avser huvudsakligen hyra av kontors- och lagerlokaler, 
fordon och viss annan utrustning.

Ett avtal utgör eller innehåller ett leasingavtal om det medför 
rätten att nyttja en identifierad tillgång under en tidsbestämd period 
i utbyte mot ekonomisk ersättning. En sådan bedömning sker vid 
avtalets ingång. När ett avtal klassats som leasingavtal kan det 
vidare kategoriseras som korttidsleasing, leasing av lågt värde eller 
standardleasing. Korttidsleasing definieras som leasing med en 
löptid på högst tolv månader.

Leasingavgifter kopplade till korttidsleasing och leasing av lågt 
värde redovisas linjärt som rörelsekostnader över hela löptiden. 
Koncernen tillämpar definitionen ”standardleasing” på all leasing 
som identifierats som leasingavtal av annan typ än korttidsleasing 
och leasing av lågt värde. Standardleasing är således ett leasingav-
tal där en nyttjanderättstillgång och en motsvarande leasingskuld 
redovisas från leasingens första dag.

Fortsättning not 2
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Tillgångar och skulder som uppstår i samband med leasing mäts 
utifrån nuvärdet. Leasingskulden fastställs som nuvärdet av alla 
framtida leasingbetalningar från första dagen, med tillämpning av 
den implicita räntan i kontraktet, om denna kan fastställas. Om den 
implicita räntan inte kan fastställas med lätthet, används koncernens 
marginella låneränta som återspeglar Koncernens kreditrating, 
med hänsyn tagen till leasingavtalets löptid, den underliggande 
tillgången, de medel som fordras och den ekonomiska omgivningen.

En nyttjanderättstillgång värderas till anskaffningsvärdet, som 
omfattar beloppet för den initiala värderingen av leasingskulden 
samt eventuella leasingavgifter som gjorts vid eller före första 
dagen, minus leasingincitament som erhållits och eventuella initiala 
direkta kostnader. Nyttjanderättstillgången värderas därefter till 
anskaffningsvärdet minus ackumulerade avskrivningar, eventuella 
nedskrivningar samt omvärdering av leasingskulden. Avskrivning 
sker linjärt över den period som är kortast av tillgångens nyttjande-
period och leasingavtalets längd. Avskrivningen inleds på den första 
leasingdagen.

Leasingavgifter kopplade till standardleasing redovisas dels som 
avbetalning av leasingskulden, dels som räntekostnader i rapporten 
över totalresultat.

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på 
bankmedel och fordringar samt räntekostnader på lån och valuta-
kursdifferenser, orealiserade och realiserade vinster på finansiella 
placeringar inom den finansiella verksamheten.

Valutakursdifferenser som hänför sig till finansiella fordringar 
och skulder redovisas bland finansiella poster i resultaträkningen. 
Valutakursdifferenser som hänförs till operativa poster redovisas på 
respektive rad i resultaträkningen och ingår i rörelseresultatet. 

Finansiella kostnader som belastar Tobii Dynavox enheter är 
baserade på faktiska kostnader för lån och ränta som ska betalas 
till Tobii AB koncernen för de enheter som var separata juridiska 
personer under de historiska perioderna och som nu ingår i Tobii 
Dynavox-koncernen, utom i det fall sådana kostnader för tidigare 
perioder redovisas som transaktioner med aktieägare. Så är fallet 
när ränta inte debiterats på lån mellan svenska företag där koncern-
bidragsrätt förelegat.

 Tobii Dynavox koncernens historiska kapitalstruktur som den 
presenteras i dessa sammanslagna finansiella rapporter är inte 
nödvändigtvis representativ för en separat enhets kapitalstruktur, 
eftersom extern upplåning har skötts centralt i Tobii AB koncernen. 

SKATT
I de sammanslagna finansiella rapporterna redovisas skatt baserat 
på skattepliktigt resultat som generats av de bolag som ingår i de 
sammanslagna finansiella rapporterna.

Inkomstskatt i de sammanslagna finansiella rapporterna inne-
fattar både aktuell och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas 
i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas 
direkt mot eget kapital eller i övrigt totalr esultat varvid tillhörande 
skatteeffekt redovisas i eget kapital respektive övrigt totalresultat. 
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktu-
ellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller 
i praktiken beslutade per balansdagen. Hit hör även justering av 
aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden 
med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och 
skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Följande temporära 
skillnader beaktas inte: temporär skillnad som uppkommit vid första 
redovisningen av goodwill, första redovisningen av tillgångar och 
skulder som inte är rörelseförvärv och vid tidpunkten för transaktio-
nen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt resultat.

Vidare beaktas inte heller temporära skillnader hänförliga till andelar 
i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli återförda inom 
överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur 
redovisade värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realise-
rade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av 
de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken 
beslutade per balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära 
skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån 
det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på 
uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms 
sannolikt att de kan utnyttjas. 

Eventuellt tillkommande inkomstskatt som uppkommer vid utdel-
ning redovisas vid samma tidpunkt som när utdelningen redovisas 
som en skuld.

FINANSIELLA INSTRUMENT
Redovisning och värdering av finansiella instrument
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen 
när koncernen blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. 
Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. 
Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldig-
het föreligger att betala, även om fakturan ännu inte har mottagits. 
Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. 

Vid första redovisningstillfället värderar koncernen en finansiell 
tillgång eller finansiell skuld till verkligt värde. För en finansiell 
tillgång eller finansiell skuld som inte värderas till verkligt värde via 
resultaträkningen ingår transaktionskostnader i anskaffningsvärdet, 
medan transaktionskostnader för finansiella tillgångar och finan-
siella skulder som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen 
kostnadsförs i resultaträkningen.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättig-
heterna i avtalet realiserats, förfaller eller koncernen förlorar 
kontrollen över dem. En finansiell skuld tas bort från balansräk-
ningen när den är utsläckt, det vill säga när förpliktelserna i avtalet 
fullgörs, annulleras eller upphör.

Finansiella anläggningstillgångar – klassificering och 
efterföljande värdering
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande  
värderingskategorier:
• verkligt värde via resultaträkningen,
• verkligt värde via övrigt totalresultat, eller
• upplupet anskaffningsvärde.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar värderas till upplupet anskaff-
ningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den 
effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kund-
fordringars förväntade löptid är kort, varför värdet redovisats till 
nominellt belopp utan diskontering. 

Nedskrivning och förväntad förlust
Tobii Dynavox bedömer de förväntade kreditförlusterna som är 
kopplade till finansiella fordringar. En avsättning för bedömda 
för luster redovisas vid varje rapporttillfälle. För kundfordringar 
tillämpas en metod som innebär att avsättningen för osäkra 
kundfordringar motsvarar förväntade kreditförluster för återstående 
löptid. Om en avsättning anses otillräcklig på grund av individuella 
bedömningar utökas avsättningen för att täcka de faktiska förvän-
tade förlusterna. 

Kassa och bank
Koncernens likvida medel består av kassa och banktillgodo-
havanden hos finansinstitut och redovisas till nominellt belopp.
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Finansiella skulder  – klassificering och efterföljande värdering

Räntebärande skulder
Lån redovisas vid första redovisningstillfället till verkligt värde av 
de medel som influtit efter avdrag för transaktionskostnader. Efter 
anskaffningstidpunkten värderas lånen till upplupet anskaffnings-
värde med tillämpning av effektivräntemetoden. 

Övriga finansiella skulder 
För övriga finansiella skulder sker klassificering och efterföljande 
värdering till upplupet anskaffningsvärde. I denna kategori ingår 
leverantörsskulder. Koncernens leverantörsskulder har kort förvän-
tad löptid och värderas utan diskontering till  
nominellt belopp.

VARULAGER
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade 
försäljningspriset i den löpande verksamheten, efter avdrag för 
uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma 
en försäljning. Eventuell nedskrivning av varulager redovisas mot 
Kostnad sålda varor. 

Anskaffningsvärdet för varulager beräknas genom tillämpning 
av först-in-först-ut-metoden (FIFU) och inkluderar utgifter som upp-
kommit vid förvärvet av lagertillgångarna och transport av dem till 
deras nuvarande plats och skick. För tillverkade varor och pågående 
arbete, inkluderar anskaffningsvärdet en rimlig andel av indirekta 
kostnader baserad på en normal kapacitet.

I koncernredovisningen sker eliminering av internvinster som 
uppkommit vid leveranser mellan koncernföretag.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar som ägs av koncernen redovisas 
som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida  
ekonomiska fördelar kommer att komma företaget till del och anskaff- 
ningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ned-
skrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader 
direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick 
för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Exempel 
på direkt hänförbara kostnader som ingår i anskaffningsvärdet är 
kostnader för leverans och hantering, installation, lagfarter, konsult-
tjänster och juristtjänster.

Avskrivningsprinciper
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella 
tillgångar som ägs av koncernen. 

Följande avskrivningstider tillämpas:
• Inventarier, verktyg och installationer 3 – 5 år
• Demonstrationsprodukter 2 år

Datorutrustning som används inom koncernen kostnadsförs löpande. 
Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs 
årligen och justeras vid behov. 

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Forskning och utveckling
Utgifter för forskning kostnadsförs omedelbart. Utgifter avseende 
utvecklingsprojekt (hänförliga till konstruktion och test av nya eller 
förbättrade produkter) aktiveras i balansräkningen som immateriella 
tillgångar i den omfattning som dessa utgifter förväntas generera 
framtida ekonomiska fördelar. Övriga utvecklingsutgifter kostnads-
förs i takt med att de uppkommer. 

Utvecklingsutgifter som tidigare kostnadsförts aktiveras inte som 
tillgång i balansräkningen i senare perioder. Direkta kostnader 
inkluderar personalkostnader för utvecklingspersonal och andel av 
indirekta kostnader. 

Låneutgifter som är hänförbara till uppförandet av så kallade  
kvalificerade tillgångar aktiveras som en del av tillgångens anskaff- 
ningsvärde. En kvalificerad tillgång är en tillgång som med nödvän-
dighet tar en betydande tid i anspråk att färdigställa. Koncernen  
tillämpar 12 månader som utgångspunkt för bedömningen av 
betydande tid. I första hand aktiveras låneutgifter för lån som är 
upptagna specifik för den kvalificerade tillgången. I andra hand 
aktiveras låneutgifter på generella lån.

Avskrivning av aktiverade utvecklingsutgifter sker linjärt och 
inleds när produkten finns tillgänglig för allmänt bruk. Nyttjande-
perioden omprövas årligen.
Oavskrivet värde för aktiverad utveckling prövas för nedskrivning 
varje år (i enlighet med IAS 36) när försäljning av de produkter som 
är resultatet av utvecklingen ännu ej börjat säljas.

• Avskrivningstid aktiverade utvecklingsutgifter:  2 – 4 år

Varumärken
Varumärken som förvärvats genom rörelseförvärv redovisas till 
verkligt värde på förvärvsdagen. Koncernens förvärvade varumärken 
har en obestämbar nyttjandeperiod och skrivs inte av utan prövas 
årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. 

Patent
Utgifter för patent aktiveras i balansräkningen och skrivs av linjärt 
över dess bedömda nyttjandeperiod.

NEDSKRIVNINGAR
De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas vid varje 
balansdag för att bedöma om det finns indikation på nedskrivnings-
behov. IAS 36 tillämpas för prövning av nedskrivningsbehov för 
andra tillgångar än finansiella tillgångar, varulager och uppskjutna 
skattefordringar. Om någon indikation på nedskrivningsbehov finns 
beräknas tillgångens återvinningsvärde. För undantagna tillgångar 
enligt ovan prövas värderingen enligt respektive standard.

NEDSKRIVNINGSPRÖVNING FÖR MATERIELLA OCH 
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR SAMT ANDELAR I 
DOTTERFÖRETAG.
Om indikation på nedskrivningsbehov finns, beräknas enligt IAS 36 
tillgångens återvinningsvärde (se nedan). För immateriella tillgångar 
med obestämbar nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som 
ännu ej är färdiga för användning beräknas återvinningsvärde årligen.

Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassa-
flöden till en enskild tillgång ska vid prövning av nedskrivningsbehov 
tillgångarna grupperas till den lägsta nivå där det går att identifiera 
väsentligen oberoende kassaflöden (s.k. kassagenererande enhet). 
En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande 
enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En nedskriv-
ning belastar resultaträkningen. 

Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar återförs om det har skett en förändring i de anta-
ganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet.  
En nedskrivning återförs endast till den utsträckning tillgångens 
redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade 
värde som tillgången skulle ha haft om någon nedskrivning inte 
hade gjorts, med beaktande av de avskrivningar som då skulle ha 
gjorts. 

Fortsättning not 2
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ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Premiebestämda pensionsplaner
Förpliktelser avseende avgifter till premiebestämda pensionsplaner 
redovisas som en kostnad i resultaträkningen när de uppstår.  
Som premiebestämda pensionsplaner klassificeras de planer där 
företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit 
sig att betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes 
pension på de avgifter som företaget betalar till planen eller till ett 
försäkringsbolag och den kapitalavkastning som avgifterna ger. 
Följaktligen är det den anställde som bär den aktuariella risken (att 
ersättningen blir lägre än förväntat) och investeringsrisken (att de 
investerade tillgångarna kommer att vara otillräckliga för att ge de 
förväntade ersättningarna).

Förmånsbestämda pensionsplaner
För närvarande finns inga förmånsbestämda pensionsplaner inom 
koncernen.

Ersättningar vid uppsägning
En avsättning redovisas i samband med uppsägningar av personal 
endast om företaget är formellt förpliktigat att avsluta en anställning 
före den normala tidpunkten eller när ersättningar lämnas som ett 
erbjudande för att initiera frivillig avgång.

Aktierelaterade ersättningar till anställda
Faktiska kostnader för aktierelaterad ersättning som avser anställda i 
Tobii Dynavox som Tobii koncernen ådrar sig har redovisats i Tobii

Dynavox segmentet och redovisas därmed i de sammanslagna 
finansiella rapporterna via resultaträkningen. Koncernen tillämpar IFRS 
2 för aktierelaterade ersättningsprogram. Tobii AB beslutade att imple-
mentera ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter 
med anställningsliknande villkor inom Tobii AB-koncernen som antogs 
på årsstämman i Tobii AB den 12 maj 2020 (”Nuvarande LTI 2020”) 
och ett liknande incitamentsprogram på extra bolagsstämman i Tobii 
AB den 21 juni 2021 (”Nuvarande LTI 2021”). Nuvarande LTI 2020 
består av aktierätter och syntetiska aktierätter medan Nuvarande LTI 
2021 består av aktierätter. En aktierätt ger deltagaren rätten att, under 
förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla en 
prestationsaktie, som är förenligt med vissa villkor, exempelvis aktieut-
veckling och fortsatt anställning. De syntetiska aktierätterna kommer, 
under förutsättning att villkoren är uppfyllda, att betalas ut i en kontant 
ersättning för att täcka skatt på förmånsvärdet av prestationsaktierna. 
Både aktierätten och den syntetiska aktierätten är värderad enligt en 
Monte Carlo-simulering. Värdet på aktierätten ändras inte över incita-
mentsprogrammets intjänandeperiod, medan värdet på den syntetiska 
aktierätten justeras en gång per år för att ta hänsyn till aktiekursens 
utveckling.

För att undvika accelererat intjänande av aktierätterna under 
incitamentsprogrammen och för att bibehålla de incitament som 
implementerats genom incitamentsprogrammen har extra bolags-
stämmor i respektive bolag beslutat, att, villkorat av att separationen 
slutförs, anta två nya incitamentsprogram i vardera bolag som 
omfattar de deltagare som efter separationen är kvar inom res-
pektive bolag. Således kommer de deltagare som övergår till Tobii 
Dynavox i samband med separationen att, i utbyte mot sina innehav 
under Nuvarande LTI 2020 och Nuvarande LTI 2021, att erhålla nya 
innehav i incitamentsprogrammen som antagits i Tobii Dynavox eller 
Tobii AB beroende på vilket bolag deltagaren kommer att tillhöra 
efter separationen.

AVSÄTTNINGAR
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder 
ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att  
reglera avsättningen. En avsättning redovisas i balansräkningen 
när koncernen har en befintlig legal eller informell förpliktelse som 
en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av 
ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen 
samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

I de fall då effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig,  
beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade fram- 
tida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella 
marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämp-
ligt, de risker som är förknippade med skulden.

Garantier
En avsättning för garantier redovisas när de underliggande produk-
terna eller tjänsterna säljs. Den vanligaste utökade garantiåtgärden 
inom Tobii Dynavox är att ersätta felaktig vara eller reparera eventu-
ella fel. Avsättningen baseras på historiska data om garantier och 
en sammanvägning av tänkbara utfall i förhållande till de sannolik-
heter som utfallen är förknippade med. Garantiåtagandet redovisas 
som en avsättning under garantiperioden. Tobii Dynavox produkter 
har normalt sett garantitider på 1-2 år för vilka garantiavsättningar 
görs. Utöver detta så erbjuder Tobii Dynavox, på flera av sina 
produkter, en utökad garanti och telefonsupport i upp till fem år. För 
denna utökade garanti görs inga garantiavsättningar då det är ett 
serviceåtagande som påverkar när i tiden intäkter redovisas.
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Not 3.   Finansiella risker och riskhantering

Koncernen är genom sin internationella verksamhet utsatt för 
finansiella risker vilka hanteras i enlighet med de policyer styrelsen 
har fastställt. Exponeringen utgörs främst av valutarisk, ränterisk, 
kreditrisk och finansierings- och likviditetsrisk. 

Tobii Dynavox koncernens finansiella risker hanterades under 
2019, 2020 och de första nio månaderna av 2021 som en del av 
Tobii AB koncernens finansiella riskhantering. 

VALUTARISK
Valutarisk avser risken för att fluktuerande valutakurser får negativ 
effekt på koncernens resultaträkning, balansräkning eller kassa-
flöde. 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 dotterbolag räknas om till 
SEK (omräkningsexponering). Tobii Dynavoxs globala verksamheter 
ger upphov till betydande kassaflöden i andra valutor än SEK.  
Koncernen exponeras huvudsakligen för förändringar i EUR och 
USD i förhållande till SEK. 

Tobii Dynavox gör regelbundna konsekvensanalyser av utveck-
lingen av de viktigaste valutorna. För närvarande använder  
koncernen sig inte av några valutasäkringar. 

 
Nettoexponering per valuta i koncernens balansräkning
 
MSEK 2021-09 2020 2019

USD 94 67 64

EUR 29 61 22

Övriga 48 16 –20

Summa 171 144 66

En förändring i växelkurs gentemot SEK på +/- 10 procent skulle 
påverka koncernens balansräkning vid utgången av september 
2021, december 2020 samt december 2019 med +/- 17,1 MSEK, 
14,4 MSEK respektive 6,6 MSEK.

RÄNTERISK
Ränterisk uppkommer genom att förändringar i det allmänna ränte-
läget påverkar ränteintäkterna från koncernens räntebärande till-
gångar och räntekostnaderna för koncernens räntebärande skulder, 
vilket påverkar koncernens räntenetto och kassaflöde. 

Baserat på de räntebärande tillgångarna och skulderna vid ut- 
gången av september 2021, december 2020 samt december 2019 
beräknas en höjning av ränteläget med en procentenhet (100 ränte-
punkter) ha haft en effekt på resultatet med -2,5 MSEK, -3,8 MSEK 
samt -4,1 MSEK.

KREDITRISK
Kreditrisken är risken för att en kund eller någon annan part i en 
transaktion med ett finansiellt instrument inte kan fullgöra sitt åtagande. 
Kreditrisk uppstår också genom placering av likvida medel, övriga 
tillgodohavanden hos banker och finansinstitut samt kreditexponering 
genom kundfordringar. Den maximala exponeringen för kreditrisker 
avseende finansiella tillgångar motsvaras av redovisat värde för varje 
kategori enligt not 21. 

Finansiell kreditrisk 
Koncernens kassa och bank uppgick den 30 september 2021  
till 109,8 MSEK, den 31 december 2020 till 172,7 MSEK och  
31 december 2019 till 48,6 MSEK. Likvida medel placeras i bank-
konto enligt koncernens placeringspolicy som till exempel kräver 
 att ett maximum belopp placeras hos en enda finansinstitution och 
bara hos högansedda finansinstitutioner med höga kreditbetyg. 

Kreditrisk i kundfordringar
På de marknader där koncernen har egna säljbolag är bolaget 
ansvarigt för marknadsföring och försäljning till kund. På övriga 
marknader samarbetar Tobii Dynavox med ett nätverk av återför-
säljare och distributörer vars förmåga att bära kundförluster kan 
inverka på koncernen. Storleken på kreditrisken bedöms individuellt 
för varje kund och uppföljningen av utestående kundfordringar sker 
löpande. Totala kundfordringarna per 30 september 2021 uppgick 
till 123,2 MSEK, 31 december 2020 till 124,6 MSEK och 31 
december 2019 till 146,7 MSEK. Ingen enskild kund svarar för 10 % 
eller mer av koncernens totala kundfordringar. Utestående kundford-
ringars förfalloprofil framgår av not 17.

FINANSIERINGS- OCH LIKVIDITETSRISK
Koncernens mål är att ha en optimal kapitalstruktur som tryggar 
dess förmåga att fortsätta sin verksamhet och som håller kapital-
kostnaderna nere. Tobii Dynavox har per 21 september 2021 ingått  
ett avtal om 12 månader med Swedbank om ett banklån om  
550 MSEK samt en kreditfacilitet om 150 MSEK att användas  
i samband med förvärv. 

För det fall Tobii Dynavox behöver tillgång till extern finansiering 
är det beroende av sådant som marknadsförhållanden, allmän  
kredittillgång och Tobii Dynavoxs kreditvärdighet. Det finns en 
risk för att Tobii Dynavox inte lyckas säkra sådan finansiering till 
gynnsamma villkor, men Tobii Dynavox bedömer att koncernen har 
full finansiering för att kunna genomföra nuvarande affärsplan och 
uppnå det finansiella målet om i snitt 10 % tillväxt (justerad för valuta), 
att nå och ha en hållbar lönsamhet som överstiger rörelseresultatet 
om 15 % samt upprätthålla en rationell kapitalstruktur övertid (för 
Tobii Dynavox betyder detta net debt / EBITDA ratio av 2,5x  
plus minus 0,5X).

Koncernen arbetar med att reducera sin kapitalrisk genom att:
•  Etablera tillräckliga kreditfaciliteter i god tid för de behov som  

kan förutses.
•  Övervaka förfallotider för den totala skulden med syfte att matcha 

amortering mot förväntat kassaflöde.
•  Uppfylla nyckeltal enligt låneavtal. Nyckeltal i den ettåriga kredit-

faciliteten i Swedbank avrapporteras till långivaren kvartalsvis. 
Aktuellt nyckeltal i detta avtal är nettoskuld (räntebärande skulder 
minus likvida medel) i förhållande till EBITDA.

•  Optimera rörelsekapitalet i koncernen.
• Följa upp skuldsättningsgraden. 

Med likviditetsrisk avses risken för att inte kunna uppfylla betal-
ningsförpliktelser som en följd av otillräcklig likviditet eller svårighet 
att uppta externa lån. För att hantera dessa osäkerheter och risker 
upprättar alla koncernens rörelsedrivande företag kassaflödes-
prognoser som aggregeras till totala Koncernvärden av ekonomi-
avdelningen. Prognoserna följs upp löpande för att säkerställa 
att koncernen har tillräckligt med likvida medel för att täcka det 
beräknade behovet i verksamheten. Koncernen har också möjlighet 
att i viss mån ändra den takt med vilken investeringar genomförs  
för att försöka anpassa de årliga kapitalbehoven till koncernens 
faktiska finansiella resurser.
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Not 4.  Viktiga uppskattningar och bedömningar vid tillämpning av redovisningsprinciper

Vid upprättandet av de sammanslagna finansiella rapporterna i 
enlighet med IFRS krävs att företagsledningen gör bedömningar 
som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna. Ledningen 
gör också uppskattningar och antaganden om framtiden som är 
baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer 
som under rådande förhållanden som antas vara rimliga. Resultatet 
av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att 
fastställa de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte 
annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan 
avvika från dessa uppskattningar och antaganden.

Uppskattningarna och antagandena omprövas regelbundet. 
Ändringar av uppskattningar redovisas i den period då ändringen 
görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period 
ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både 
aktuell period och framtida perioder. De områden där uppskatt-
ningar och antaganden skulle kunna innebära betydande risk för 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under 
kommande räkenskapsår är främst följande:

BALANSERADE UTGIFTER FÖR PRODUKTUTVECKLING
Utgifter avseende utvecklingsprojekt aktiveras i den omfattning 
som dessa kan förväntas generera ekonomiska fördelar. Aktive-
ringen påbörjas när ledningen bedömer att produkten kommer att 
bli tekniskt eller ekonomiskt bärkraftig. Aktiveringen upphör och 
avskrivning av aktiverade utvecklingsutgifterna inleds när produkten 
är färdig för försäljning. Aktiverade utvecklingsutgifter är föremål  
för årlig nedskrivningsprövning då produktens tekniska och  
ekonomiska värde fastställs. 

PRÖVNING AV NEDSKRIVNING FÖR GOODWILL, 
BALANSERADE KOSTNADER FÖR PRODUKTUTVECKLING 
OCH VARUMÄRKEN
Koncernen prövar varje år om det föreligger något nedskrivnings-
behov av balanserade kostnader för produktutveckling och varu-
märken i enlighet med företagets redovisningsprinciper. Prövningen 
kräver en uppskattning av parametrar som påverkar det framtida 
kassaflödet samt fastställande av en diskonterings faktor. Prognoser 
för framtida kassaflöden baseras på bästa möjliga uppskattningar 
av framtida intäkter och rörelsekostnader. För mer information om 
immateriella tillgångar och beskrivning av nedskrivningsprövning 
och antaganden, se not 14.

LEASING 
För leasingredovisning enligt IFRS 16 fastställs leasingperioden 
baserat på den information som finns tillgänglig i hyresavtalet och 
andra relevanta omständigheter enligt ledningens bedömning.  
Perioder som omfattas av en möjlighet att förlänga hyresavtalet 
ingår i leasingperioden om koncernen är rimligt säker på att utnyttja 
denna möjlighet. Perioder som omfattas av en uppsägningsoption 
ingår i leasingperioden om koncernen sannolikt inte kommer att 
utnyttja möjligheten. För avtal som saknar särskilda klausuler om för-
längning eller uppsägning görs bedömningar på grundval av  
den information som finns i avtalet tillsammans med ledningens 
bedömning av relevanta omständigheter. 

Per den 30 september 2021 var det redovisade värdet av  
nyttjanderättstillgångar 46,9 MSEK, varav 46,5 MSEK hänför sig  
till byggnader med olika typer av förlängnings- och uppsägnings-
möjligheter.

BEDÖMNING NYTTJANDEPERIOD IMMATERIELLA 
OCH MATERIELLA TILLGÅNGAR
Koncernledningen fastställer bedömd nyttjandeperiod och därmed 
sammanhängande avskrivningar för koncernens immateriella och 
materiella tillgångar. Uppskattningar av de immateriella tillgångarnas 
nyttjandeperiod baseras på förväntningar om hur länge tillgången 
förväntas ge ekonomiska fördelar. De materiella tillgångarnas 
nyttjandeperiod baseras på historik om motsvarande tillgångars 
nyttjandeperiod. Nyttjandeperiod samt bedömda restvärden prövas 
vid slutet av varje räkenskapsår och den uppskattade nyttjandepe-
rioden kan komma att ändras, och, som ett resultat, kan periodens 
resultat och den finansiella ställningen påverkas.

VÄRDERING AV UNDERSKOTTSAVDRAG 
Uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag redovisas 
i den utsträckning det bedöms sannolikt att avdraget kan avräknas 
mot överskott vid framtida beskattning. Uppskjutna skattefordringar 
i balansräkningen uppgick per 30 september 2021 till 1,0 MSEK 
och underskotten kommer, enligt koncernens prognoser, att nyttjas 
mot framtida överskott. Uppskattningar och bedömningar påver-
kar de redovisade uppskjutna skattefordringar genom prognoser 
avseende framtida skattepliktiga vinster och skatteregler. Prognoser 
visar att underskotten kan nyttjas mot framtida överskott. Se not 12 
för mer information om koncernens uppskjutna skatter. 

KUNDFORDRINGAR
Koncernen uppskattar risken för att fordringar inte blir betalda och 
gör avsättningar för osäkra fordringar baserat på dels på individu-
ella bedömningar men också på beräkningar baserat på historiska 
förlustnivåer.

INTÄKTSREDOVISNING
Ett villkor för intäktsredovisning är att intäkterna från försäljning ska 
skildra överföringen av utlovade varor och tjänster till kunder med ett 
belopp som återspeglar den ersättning som företaget förväntas ha 
rätt till i utbyte mot dessa varor eller tjänster. Bedömning om när risk 
och kontroll överförts kräver granskning av varje kontraktstyp och de 
omständigheter under vilka respektive transaktionstyp genomförs. 
Tobii Dynavox-produkter är nära integrerade med och definierade 
av standardiserade kundkontrakt. Nya produktutbud analyseras 
med avseende på prestationsförpliktelser och transaktionspris och 
en bedömning om hur mycket av som utgör vara respektive tjänst 
fastställs baserat på produkterbjudande.

Vid en stor andel av försäljning till försäkringsbolag i USA fast-
ställs inte slutgiltiga rabatter förrän i samband med slutbetalning. 
Dessa rabatter motsvarar 3-4% av koncernens amerikanska bolags 
reskontra, varför en reservering görs månadsvis som minskar intäk-
terna och kundfordringarna med motsvarande belopp. Vidare har 
vissa återförsäljare, främst i Europa, rabattavtal som ger rätt till extra 
rabatter baserat på försäljning över ett visst belopp. Dessa rabatter 
uppgår till ungefär 6 MSEK varje år och intäkter och kundfordringar 
minskas därför löpande under året med ca 0,5 MSEK varje månad.

AVSÄTTNINGAR FÖR GARANTIER
Avsättningar för produktgarantier ska täcka framtida åtagande 
för försäljningsvolymer som redan har realiserats. Garantiavstäm-
ningen är en uppskattning där olika variabler ingår i beräkningen. 
Beräkningsmetoderna bygger på typen av produkter som sålts och 
historiska data angående reparationer, ersättningar och nedlagd 
tid på support. De underliggande uppskattningarna för att beräkna 
avsättningen granskas när nya produkter introduceras eller när 
förändringar sker som kan påverka beräkningen.
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Not 5.  Intäkter

Den finansiella information som lämnas till koncernledningen inom 
Tobii Dynavox, som underlag beslut om fördelning av resurser, 
omfattar verksamheten i sin helhet utan indelning i underliggande 
segment. Mot bakgrund av detta har ledningen för Tobii Dyna-
vox-koncernen gjort bedömningen att verksamheten i sin helhet tills 
vidare ska betraktas som ett segment.

Försäljning av varor står för den övervägande delen av koncernen 
intäkter. Tabellen nedan visar fördelningen mellan intäkter per pro-
dukttyp, samt hur intäkterna redovisats med avseende på tidpunkt. 
Intäkter som redovisas över tid avser främst intäkter från tjänster för 
service och support.

INTÄKTER PER PRODUKTTYP

MSEK
2021
(9m)

2020 
(12m)

2019 
(12m)

Varor 565,7 816,6 833,3

Tjänster 57,6 74,2 70,5 

Royalty 3,2 4,4 5,0

Summa 626,5 895,2 908,8 

INTÄKTER PER TIDPUNKT FÖR INTÄKTSREDOVISNING

MSEK
2021
(9m)

2020 
(12m)

2019 
(12m)

Vid en viss tidpunkt 539,4 755,2 872,7

Över tid 87,1 140,1 36,0

Summa intäkter 626,5 895,2 908,8 

INTÄKTER PER GEOGRAFISK MARKNAD

MSEK
2021
(9m)

2020 
(12m)

2019 
(12m)

Europa 129,9 183,2 171,0

Nordamerika 457,7 675,1 702,5

Övriga länder 38,9 37,0 35,2

Summa 626,5 895,2 908,8

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR PER LAND

MSEK 2021-09 2020 2019

Sverige 255,4 242,5 241,0

USA 151,0 166,0 123,9

Övriga länder 2,2 2,4 5,5

Summa 408,6 410,9 370,4

KONTRAKTSSKULDER

MSEK 2021-09 2020 2019

Ingående balans 197,1 202,5 138,1 

Bruttoökning under året 86,1 158,3 71,8 

Intäkter redovisade under året –87,1 –140,1 –27,0 

Kursdifferenser 11,5 –23,6 19,5 

Utgående balans 207,6 197,1 202,5 

Av den totala kontraktsskulden på 208 MSEK per 2021-09-30 
kommer 111 MSEK redovisas som intäkt under kommande  
12 månader. Återstående kontraktsskuld, 98 MSEK kommer att 
redovisas inom 13–60 månader.

Not 6.  Ersättningar till revisorerna

Koncernen

MSEK
2021
(9m)

2020 
(12m)

2019 
(12m)

PricewaterhouseCoopers

Revsionsuppdraget 0,1 1,3 1,3

Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget 0 0 0

Skattekonsult 0 0 0

Övriga tjänster 0 0 0

Summa 0,1 1,3 1,3

Övriga revisorer

Revsionsuppdraget 0,1 0,1 0

Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget 0 0 0

Skattekonsult 0 0 0

Övriga tjänster 0 0 0

Summa 0,1 0,1 0

Summa ersättningar  
till revisorerna 0,2 1,4 1,3

Beloppen i denna not inkluderar endast arvoden och ersättningar 
som revisionsbolaget fakturerat direkt till en legal enhet inom Tobii 
Dynavox koncernen.
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Not 7.  Anställda och personalkostnader

MEDELTAL ANSTÄLLDA 

2021
(9m)

Varav  
kvinnor, %

2020
(12m)

Varav  
kvinnor, %

2019
(12m)

Varav  
kvinnor, %

Sverige 76 40% 70 38% 62 39%

Norge 5 20% 6 33% 11 24%

Tyskland 5 0% 4 0% 5 0%

Kina 17 76% 22 73% 22 73%

USA 350 57% 347 57% 333 55%

UK 10 47% 10 52% 11 70%

Chile 1 100% 1 100% 0 0%

Danmark 1 100% 0 100% 0 0%

Frankrike 2 0% 2 0% 2 0%

Nederländerna 2 0% 1 0% 0 0%

Kanada 1 100% 0 0% 2 67%

Summa medelantal anställda 469 54% 464 53% 448 53%

LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

MSEK
2021
(9m)

2020 
(12m)

2019 
(12m)

Styrelse, VD och övriga ledande befattningshavare 13,1 13,7 14,0

Övriga anställda 256,2 341,3 342,6

Summa löner och ersättningar 269,3 355,0 356,6

Pensionskostnader 9,6 11,9 11,3

Övriga sociala kostnader 33,8 41,1 40,8

Summa sociala kostnader 43,4 53,1 52,1

Summa löner, ersättningar och sociala kostnader 312,7 408,0 408,7

ERSÄTTNING TILL MODERBOLAGETS STYRELSE, SAMT KONCERNENS VD OCH ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

2021-09 MSEK

Styrelse- 
arvode/

Grundlön

Premie- 
bestämda  
förmåner

Tobii 
Incitaments- 

program1
Rörlig  

ersättning

Aktie- 
relaterade

ersättningar1 Summa

Åsa Hedin 0,1 0,1

Henrik Eskilsson 0,1 0,1

Caroline Ingre 0,1 0,1

Charlotta Falvin 0,1 0,1

Carl Bandhold 0,1 0,1

Summa styrelsen 0,3 0,3

Fredrik Ruben (VD) 1,6 0,4 0,6 0,4 0,4 3,3

Övriga ledande befattningshavare 
(5 personer 9 mån, 2 personer 3 mån) 7,7 0,7 0,1 1,4 0,6 10,5

Summa ledande befattningshavare 9,3 1,0 0,7 1,7 1,0 13,8

Summa styrelse, VD och  
andra ledande befattningshavare 9,6 1,0 0,7 1,7 1,0 14,1
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2020 MSEK

Styrelse- 
arvode/

Grundlön

Premie- 
bestämda  
förmåner

Tobii 
Incitaments- 

program1
Rörlig  

ersättning

Aktie- 
relaterade

ersättningar1 Summa

Fredrik Ruben (VD) 1,7 0,5 0,6 0,2 0,2 3,1

Övriga ledande befattningshavare 
( 5 personer) 9,2 0,7 0,1 1,2 0,5 11,8

Summa ledande befattningshavare 10,9 1,2 0,7 1,4 0,7 14,9

Summa styrelse, VD och  
andra ledande befattningshavare 10,9 1,2 0,7 1,4 0,7 14,9

2019 MSEK

Styrelse- 
arvode/

Grundlön

Premie- 
bestämda  
förmåner

Tobii 
Incitaments- 

program1
Rörlig  

ersättning

Aktie- 
relaterade

ersättningar1 Summa

Fredrik Ruben (VD) 2,0 0,4 0,3 0,8 0,0 3,5

Övriga ledande befattningshavare 
(5 personer) 9,3 0,7 0,0 1,1 0,5 11,7

Summa ledande befattningshavare 11,3 1,2 0,3 1,9 0,5 15,2

Summa styrelse, VD och  
andra ledande befattningshavare 11,3 1,2 0,3 1,9 0,5 15,2

För perioden 2019-01-01 till och med 2021-06-30 så bestod Tobii Dynavox styrelse av personer anställda i koncernen och det betalades 
inte ut något arvode för styrelsearbetet i Tobii Dynavox.

1 Tobii Incitamentsprogram avser en kontant utbetalning som ersättning för att deltagaren i incitamentsprogrammet köpte teckningsoptioner under 2018 och 2019. Tobii Dynavox har 
 inget eget incitamentsprogram. Kostnader för Tobii ABs incitamentsprogram och aktierelaterade ersättningar är tagna i Tobii AB och vidarefakturerade till Tobii Dynavox.

Fortsättning not 7

Not 8.  Avskrivningar och nedskrivningar 
av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

Koncernen

MSEK
2021
(9m)

2020 
(12m)

2019 
(12m)

Immateriella tillgångar (Not 14) 45,0 58,3 55,7

Materiella tillgångar (Not 15, 16) 25,0 29,5 24,0

Summa avskrivningar 70,0 87,8 79,7

Nedskrivningar (Not 14,15,16) 0 0 0

Summa avskrivningar/ 
 nedskrivningar 70,0 87,7 79,7

Immateriella:

Aktiverade utvecklingskostnader 45,0 58,3 55,7

Övrigt 0 0 0

45,0 58,3 55,7

Materiella:

Ägda 17,0 19,0 14,2

Nyttjanderättigheter 8,0 10,5 9,8

25,0 29,5 24,0

Not 9.   Kostnader fördelade  
på kostnadsslag

Koncernen

MSEK
2021
(9m)

2020 
(12m)

2019 
(12m)

Kostnader för material  
och lagerförändringar 155,5 227,0 241,7 

Personalkostnader 312,7 408,0 408,7 

Övriga externa kostnader 44,3 45,4 81,8 

Avskrivningar och  
nedskrivningar 70,0 87,7 79,8 

Summa kostnader 582,5 768,0 812,0 
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Not 10.  Övriga rörelseintäkter och 
rörelsekostnader

Koncernen

MSEK
2021
(9m)

2020 
(12m)

2019 
(12m)

Övriga rörelseintäkter

Valutakursdifferenser i  
rörelsefordringar och skulder 2,7 0,2 14,2

Erhållna offentliga bidrag 0,0 8,4 0,0

Övriga intäkter 0,7 1,8 0,8

Summa övriga rörelseintäkter 3,4 10,4 15,0

Övriga rörelsekostnader

Valutakursdifferenser i 
rörelsefordringar och skulder –0,7 –10,4 –10,6

Övriga kostnader –0,1 0,0 –0,1

Summa övriga  
rörelsekostnader –0,8 –10,4 –10,7

Summa övriga intäkter  
och kostnader 2,7 0,0 4,3

Not 11.   Finansiella intäkter och kostnader

Koncernen

MSEK
2021
(9m)

2020 
(12m)

2019 
(12m)

Finansiella intäkter

Ränteintäkter och liknande 
resultatposter 0,3 0,3 0,0

Valutakursdifferenser 1,0 3,6 3,9

Summa finansiella intäkter 1,3 3,9 3,9

Finansiella kostnader

Räntekostnader och liknande 
resultatposter –15,3 –22,4 –23,4

Valutakursdifferenser –0,7 –5,4 –0,5

Summa finansiella  
kostnader –15,9 –27,8 –23,9

Summa finansiella intäkter 
och kostnader –14,7 –23,9 –20,0

Not 12.  Skatter
Koncernen

MSEK
2021
(9m)

2020 
(12m)

2019 
(12m)

Aktuell skatt –4,6 –15,3 –11,0

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 0,0 1,3 0,4

Summa aktuell skatt –4,6 –14,0 –10,6

Uppskjuten skatt –2,9 40,5 –2,7

Summa skatt –7,5 26,5 –13,3

Uppskjutna skattefordringar

Varulager 2,8 2,6 3,3

Anläggningstillgångar 0,9 0,2 0,4

Förutbetalda intäkter 24,3 18,2 15,9

Upplupna kostnader 8,5 5,2 5,3

Avskrivning av goodwill 7,9 8,5 10,5

Underskottsavdrag 25,9 36,1 67,8

Övriga uppskjutna skattefordringar 10,0 6,4 7,5

Outnyttjade underskottsavdrag för vilka ingen uppskjuten skattefordran har redovisats –24,9 –23,2 –91,6

Summa uppskjutna skattefordringar 55,5 53,9 19,2

Uppskjutna skatteskulder

Anläggningstillgångar –3,0 –2,3 –2,9

Summa uppskjutna skatteskulder –3,0 –2,3 –2,9

Summa netto uppskjuten skattefordan 52,4 51,6 16,2
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En uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag redovisas 
i den utsträckning det är sannolikt att underskottsavdragen kan 
avräknas mot överskott vid framtida beskattning. En omprövning  
av det belopp som möter detta kriterium sker åtminstone en gång 
per år. 

Koncernens uppskjutna skattefordringar på outnyttjade under-
skottsavdrag avser i sin helhet koncernföretag i USA. Underskotten 
uppgick 30 september 2021 till 123,3 MSEK, den 31 december 
2020 till 171,7 MSEK och den 31 december 2019 till 249,7 MSEK.

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT
 

Koncernen

MSEK
2021
(9m)

2020 
(12m)

2019 
(12m)

Redovisat resultat före skatt 32,0 103,4 81,0

Skatt enligt gällande skattesats –6,6 –22,1 –17,3

Skillnad i skattesats i utländsk verksamhet –0,2 0,1 –1,1

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader –2,9 –1,0 –1,3

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 1,8 2,4 2,2

Tidigare års underskott för vilka skattefordran redovisas 0,0 40,7 0,0

Underskott utan motsvarande skattefordran 0,0 0,0 –1,6

Nyttjande av tidigare års underskottsavdrg för vilka skattefordran inte redovisats 0,1 4,7 6,0

Justering av skatt hänförlig till tidigare år 0,0 1,3 0,4

Övrigt 0,3 0,4 –0,5

Totalt redovisade skatte kostnader (- )/skatteintäkter (+) –7,5 26,5 –13,3

Effektiv skattesats –23% 26% –16%

Not 13.  Resultat per aktie

Fortsättning not 12

Koncernen

MSEK
2021
(9m)

2020 
(12m)

2019 
(12m)

Resultat per aktie före utspädning

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets stamaktier. 24,5 129,8 67,7

Vägt antal utestående stamaktier 99 800 523 99 800 523 99 800 523

Resultat per aktie före utspädning 0,25 1,30 0,68

Resultat per aktie efter utspädning

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets stamaktier. 24,5 129,8 67,7

Vägt antal utestående stamaktier, efter utspädning 99 800 523 99 800 523 99 800 523

Resultat per aktie efter utspädning 0,25 1,30 0,68

På den extra bolagsstämman i Tobii AB den 25 oktober 2021 
beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut samtliga 
stamaktier i Tobii Dynavox till aktieägarna i Tobii. Det fattades även 
beslut om emittering av antal aktier i Tobii Dynavox så att antalet 
aktier blir lika många som antalet stamaktier i Tobii AB på den av 
styrelsen fastställda avstämnignsdagen. Samtliga aktier i Tobii 
Dynavox delas ut till Tobii aktieägare i proportion till varje aktie-
ägares innehav i Tobii. För varje aktie i Tobii AB erhålls en aktie i 
Tobii Dynavox. 

Per 30 september 2021 har Tobii AB 99 800 523 stamaktier 
varför detta är det antal aktier som presenteras i de sammanslagna 
finansiella rapporterna för alla perioder.

Beräkning av vinst per aktie för respektive period som presenteras i  
dessa sammanslagna finansiella rapporter baseras på Tobii Dynavox- 
koncernens netto -resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, 
dividerat med antalet stamaktier per 30 september 2021 i Tobii AB. 
Tobii AB har ett antal options- och aktierättsprogram utställda  
som kan påverka antalet aktier i Tobii Dynavox AB i framtiden.  
I de sammanslagna finansiella rapporterna har ingen hänsyn tagits 
till eventuell utspädning av antalet aktier från dessa options- och 
aktierättsprogram.
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Not 14.  Immateriella anläggningstillgångar

2021
Utvecklings-

kostnader
Varu- 

märken

Övriga  
immateriella 

tillgångar Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 1 januari 2021 499,4 93,4 1,5 594,3

Förvärv 55,0 0,0 0,5 55,5

Avyttringar och utrangeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Omklassificiering 0,0 0,0 0,0 0,0

Omräkningsdifferenser 1,5 3,2 0,0 4,7

Utgående balans 30 september 2021 555,9 96,6 2,0 654,5

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans 1 januari 2021 –317,3 0,0 0,0 –317,4

Avyttringar och utrangeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar (Not 8) –44,6 0,0 –0,4 –45,0

Omklassificiering 0,0 0,0 0,0 0,0

Omräkningsdifferenser –1,3 0,0 0,0 –1,3

Utgående balans 30 september 2021 –363,2 0,0 –0,4 –363,6

Redovisat värde vid periodens utgång 192,7 96,6 1,6 290,8

2020
Utvecklings-

kostnader
Varu- 

märken

Övriga  
immateriella 

tillgångar Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 1 januari 2020 424,2 99,4 1,5 525,0

Förvärv 78,4 0,0 0,0 78,4

Avyttringar och utrangeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Omklassificiering 0,0 0,0 0,0 0,0

Omräkningsdifferenser –3,2 –6,0 0,0 –9,2

Utgående balans 31 december 2020 499,4 93,4 1,5 594,3

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans 1 januari 2020 –261,9 0,0 0,0 –261,9

Avyttringar och utrangeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar (Not 8) –58,2 0,0 0,0 –58,3

Omklassificiering 0,0 0,0 0,0 0,0

Omräkningsdifferenser 2,8 0,0 0,0 2,8

Utgående balans 31 december 2020 –317,3 0,0 0,0 –317,4

Redovisat värde vid periodens utgång 182,1 93,4 1,4 276,9

Upptagande till handel av stamaktier i Tobii Dynavox AB (publ) på Nasdaq Stockholm F–22



2019
Utvecklings-

kostnader
Varu- 

märken

Övriga  
immateriella 

tillgångar Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 1 januari 2019 337,6 97,6 0,0 435,1

Förvärv 85,6 0,0 1,5 87,1

Avyttringar och utrangeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Omklassificiering 0,0 0,0 0,0 0,0

Omräkningsdifferenser 1,0 1,8 0,0 2,8

Utgående balans 31 december 2019 424,2 99,4 1,5 525,0

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans 1 januari 2019 –205,5 –9,0 0,0 –214,5

Avyttringar och utrangeringar 0,0 9,0 0,0 9,0

Årets avskrivningar (Not 8) –55,7 0,0 0,0 –55,7

Omklassificiering 0,0 0,0 0,0 0,0

Omräkningsdifferenser –0,8 0,0 0,0 –0,8

Utgående balans 31 december 2019 –261,9 0,0 0,0 –261,9

Redovisat värde vid periodens utgång 162,2 99,4 1,5 263,1

Fortsättning not 14

Varumärkena är kända, etablerade och åtnjuter varumärkesrättsligt 
skydd för obestämd tid på majoriteten av marknader där bolaget är  
verksamt. Koncernen testar varje år, eller vid indikation om något 
nedskrivningsbehov föreligger för varumärke.

NEDSKRIVNINGSPRÖVNING AV VARUMÄRKEN
Prövning av nedskrivningsbehov för varumärken med obestämbar  
nyttjandeperiod görs årligen eller då indikationer finns på att ett 
nedskrivningsbehov föreligger. Återvinningsbart belopp för en  
kassagenererande enhet fastställs baserat på beräkningar av 
nyttjandevärde. Beräkningarna utgår från uppskattade framtida 
kassaflöden baserade på av ledningen godkända finansiella 
prognoser som täcker en femårsperiod. I bedömningen av framtida 
kassaflöden sker antaganden om i första hand omsättningstillväxt, 

rörelsemarginal och diskonteringsränta (WACC). Den bedömda 
tillväxttakten liksom den prognostiserade rörelsemarginalen baseras 
på bolagets budget och prognoser för respektive enhet. Tillväxttakt 
efter prognosperioden bedöms uppgå till 2,0% vilket sammanfaller 
med koncernens långsiktiga antagande om inflation. Bolaget anser 
att samtliga kassagenererande enheter i huvudsak kan kategoriseras 
som etablerade produktkategorier med starka och stabila kassa-
flöden baserade på befintliga affärsrelationer. Diskonteringsränta 
om 7,8 % före skatt återspeglar specifika risker knutna till den 
kassagenererande enheten.

Baserat på de antaganden som presenteras ovan överstiger 
nyttjandevärdet redovisat värde på varumärken med god marginal 
för samtliga kassagenererande enheter, och slutsatsen är att inget 
nedskrivningsbehov föreligger avseende varumärke. 
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Not 15.  Materiella anläggningstillgångar

2021

Maskiner och  
andra tekniska  

anläggningar

Inventarier, 
verktyg och 

installationer

Förbättrings- 
utgifter  

på annans 
fastighet

Egna  
produkter  
för demo, 
uthyrning  

och utlåning Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 1 januari 2021 37,3 18,7 5,2 92,7 153,9

Förvärv 0,6 0,2 0,0 3,2 4,1

Avyttringar och utrangeringar –0,1 0,0 0,0 –1,3 –1,4

Omklassificiering –5,9 1,2 4,7 0,0 0,0

Omräkningsdifferenser 1,1 1,4 0,5 5,7 8,7

Utgående balans 30 september 2021 32,9 21,5 10,5 100,3 165,3

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans 1 januari 2021 –23,9 –17,3 –3,4 –78,8 –123,3

Avyttringar och utrangeringar 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6

Årets avskrivningar (Not 8) –3,1 –0,7 –0,9 –12,2 –17,0

Omklassificiering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Omräkningsdifferenser –0,9 –1,3 –0,2 –5,2 –7,5

Utgående balans 30 september 2021 –27,9 –19,3 –4,5 –95,6 –147,3

Redovisat värde vid periodens utgång 5,1 2,2 6,1 4,7 18,0

2020

Maskiner och  
andra tekniska  

anläggningar

Inventarier, 
verktyg och 

installationer

Förbättrings- 
utgifter  

på annans 
fastighet

Egna  
produkter  
för demo, 
uthyrning  

och utlåning Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 1 januari 2020 28,4 23,6 5,2 102,8 159,9

Förvärv 12,4 0,2 0,6 10,4 23,6

Avyttringar och utrangeringar –0,8 –2,7 0,0 –9,9 –13,4

Omklassificiering –0,4 0,2 0,1 0,0 0,0

Omräkningsdifferenser –2,4 –2,6 –0,6 –10,6 –16,1

Utgående balans 31 december 2020 37,3 18,7 5,2 92,7 153,9

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans 1 januari 2020 –21,3 –21,2 –3,1 –84,4 –130,0

Avyttringar och utrangeringar 0,1 2,7 0,0 9,3 12,1

Årets avskrivningar (Not 8) –4,3 –1,2 –0,7 –12,7 –18,9

Omklassificiering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Omräkningsdifferenser 1,6 2,4 0,4 9,1 13,5

Utgående balans 31 december 2020 –23,9 –17,3 –3,4 –78,8 –123,3

Redovisat värde vid periodens utgång 13,4 1,4 1,9 14,0 30,6
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2019

Maskiner och  
andra tekniska  

anläggningar

Inventarier, 
verktyg och 

installationer

Förbättrings- 
utgifter  

på annans 
fastighet

Egna  
produkter  
för demo, 
uthyrning  

och utlåning Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 1 januari 2019 23,5  22,5 5,0 86,4 137,5

Förvärv 5,0 0,2 0,0 16,3 21,5

Avyttringar och utrangeringar –0,6 0,0 0,0 –2,9 –3,5

Omklassificiering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Omräkningsdifferenser 0,5 0,9 0,2 3,0 4,5

Utgående balans 31 december 2019 28,4 23,6 5,2 102,8 159,9

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans 1 januari 2019 –19,4 –18,9 –2,6 –72,6 –113,4

Avyttringar och utrangeringar 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9

Årets avskrivningar (Not 8) –1,4 –1,7 –0,4 –10,6 –14,2

Omklassificiering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Omräkningsdifferenser –0,5 –0,7 –0,1 –2,1 –3,4

Utgående balans 31 december 2019 –21,3 –21,2 –3,1 –84,4 –130,0

Redovisat värde vid periodens utgång 7,1 2,3 2,1 18,4 29,9

Not 16.  Nyttjanderättstillgångar och leasingskulder

2021 Lokaler Fordon

Övriga 
maskiner och 

utrustning Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 1 januari 2021 67,2 0,5 1,4 69,0

Tillkommande nyttjanderätt 0,0 0,3 0,0 0,3

Avyttringar och utrangeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Omklassificiering 0,0 0,0 0,0 0,0

Omräkningsdifferenser 4,3 0,0 0,1 4,4

Utgående balans 30 september 2021 71,4 0,8 1,5 73,7

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans 1 januari 2021 –16,4 –0,4 –0,7 –17,5

Avyttringar och utrangeringar 0,0 0,0 0,0 0

Årets avskrivningar (Not 8) –7,4 –0,4 –0,3 –8,0

Omklassificiering 0,0 0,0 0,0 0,0

Omräkningsdifferenser –1,1 0,0 –0,1 –1,2

Utgående balans 30 september 2021 –25,0 –0,7 –1,1 –26,8

Redovisat värde vid periodens utgång 46,5 0,0 0,5 46,9
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2020 Lokaler Fordon

Övriga 
maskiner och 

utrustning Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 1 januari 2020 48,4 0,5 1,6 50,5

Tillkommande nyttjanderätt 28,1 0,0 0,0 28,1

Avyttringar och utrangeringar –1,1 0,0 0,0 –1,1

Omklassificiering 0,0 0,0 0,0 0,0

Omräkningsdifferenser –8,3 0,0 –0,2 –8,5

Utgående balans 31 december 2020 67,2 0,5 1,4 69,1

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans 1 januari 2020 –9,0 –0,2 –0,4 –9,7

Avyttringar och utrangeringar 0,8 0,0 0,0 0,8

Årets avskrivningar (Not 8) –9,9 –0,2 –0,4 –10,5

Omklassificiering 0,0 0,0 0,0 0,0

Omräkningsdifferenser 1,7 0,0 0,1 1,8

Utgående balans 31 december 2020 –16,4 –0,4 –0,7 –17,5

Redovisat värde vid periodens utgång 50,8 0,1 0,7 51,5

2019 Lokaler Fordon

Övriga 
maskiner och 

utrustning Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående balans 1 januari 2019 46,8 0,5 1,5 48,9

Tillkommande nyttjanderätt 0,0 0,0 0,0 0,0

Avyttringar och utrangeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Omklassificiering 0,0 0,0 0,0 0,0

Omräkningsdifferenser 1,6 0,0 0,1 1,7

Utgående balans 31 december 2019 48,4 0,5 1,6 50,5

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans 1 januari 2019 0,0 0,0 0,0 0,0

Avyttringar och utrangeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar (Not 8) –9,2 –0,2 –0,4 –9,8

Omklassificiering 0,0 0,0 0,0 0,0

Omräkningsdifferenser 0,1 0,0 0,0 0,1

Utgående balans 31 december 2019 –9,0 –0,2 –0,4 –9,7

Redovisat värde vid periodens utgång 39,4 0,3 1,2 40,9
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LEASINGSKULDER

2021-09-30 Lokaler Fordon

Övriga 
maskiner och 

utrustning Totalt

Långfristiga leasingskulder 41,9 0,0 0,1 42,0

Kortfristiga leasingskulder 10,6 0,1 0,4 11,2

Summa redovisat värde av leasingskulder 52,6 0,1 0,5 53,2

Löptidsanalys avseende ej diskonterade kontraktuella leasingbetalningar

1–12 månader 13,3 0,2 0,4 13,9

13–36 månader 27,1 0,0 0,1 27,2

37–60 månader 18,3 0,0 0,0 18,3

>60 månader 9,7 0,0 0,0 9,7

Totalt 68,5 0,2 0,5 69,1

2020-12-31 Lokaler Fordon

Övriga 
maskiner och 

utrustning Totalt

Långfristiga leasingskulder 42,6 0,0 0,3 42,9

Kortfristiga leasingskulder 9,9 0,1 0,4 10,3

Summa redovisat värde av leasingskulder 52,5 0,1 0,7 53,2

Löptidsanalys avseende ej diskonterade kontraktuella leasingbetalningar

1–12 månader 10,3 0,1 0,4 10,8

13–36 månader 18,3 0,0 0,3 18,7

37–60 månader 19,1 0,0 0,0 19,1

>60 månader 16,4 0,0 0,0 16,4

Totalt 64,1 0,1 0,7 64,9

2019-12-31 Lokaler Fordon

Övriga 
maskiner och 

utrustning Totalt

Långfristiga leasingskulder 29,9 0,1 0,7 30,8

Kortfristiga leasingskulder 9,6 0,2 0,4 10,2

Summa redovisat värde av leasingskulder 39,5 0,3 1,2 41,0

Löptidsanalys avseende ej diskonterade kontraktuella leasingbetalningar

1–12 månader 10,0 0,2 0,4 10,6

13–36 månader 17,2 0,1 0,8 18,1

37–60 månader 16,5 0,0 0,0 16,5

>60 månader 1,4 0,0 0,0 1,4

Totalt 45,1 0,3 1,2 46,6
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EFFEKT PÅ KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

MSEK 2021-09 2020-12 2019-12

Avskrivning av nyttjanderättstillgångar 8,0 10,5 9,8

Variabla leasingavgifter 0,0 0,1 0,0

Leasing av tillgångar med lågt värde och korttidsleasing 0,1 0,1 0,1

Summa leasingkostnader i rörelseresultatet 8,1 10,5 10,0

Ingår i räntekostnader 3,0 3,1 2,4

EFFEKT PÅ KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

MSEK 2021-09 2020-12 2019-12

Ingår i kassaflöde från finansieringsverksamheten
Återbetalning av leaseskulder –6,7 –9,0 –8,4

Not 17. Kundfordringar

Koncernen

MSEK 2021-09 2020-12 2019-12

Kundfordringar 124,2 123,5 143,0

Fordringar, närstående bolag 0,7 1,4 4,9

Reservering osäkra  
kundfordringar –1,6 –0,3 –1,1

Summa kundfordringar 123,2 124,6 146,7

Åldersfördelning

Ännu ej förfallna 87,2 92,4 113,0

Förfallet 1–30 dgr 7,3 6,9 9,3

Förfallet 31–60 dgr 4,0 3,7 5,0

Förfallet 61–90 dgr 2,6 4,0 4,1

Förfallet över 90 dgr 23,7 17,8 16,4

Utgående balans 124,8 124,9 147,8

Förändringar i reserven för osäkra kundfordringar:

Per 1 januari 0,3 1,1 0,1

Reservering för osäkra  
fordringar 1,3 0,4 1,5

Fordringar som skrivits  
bort under året som ej 
indrivningsbara 0,0 –0,2 –0,4

Återförda outnyttjade belopp 0,0 –1,0 –0,1

Utgående balans 1,6 0,3 1,1

Avsättningen för förväntad kreditförlust är initialt baserad på histo-
risk data, vilket innebär andel i kundreskontran, per förfallointervall, 
som resulterat i faktisk kundförlust. För kundfordringar förfallna 
med mindre än 90 dagar har ingen reservering gjorts. För kund-
fordringar förfallna med mer än 90 dagar har olika procentsatser 
(inom parentes) för förväntade kreditförluster applicerats på olika 
förfallointervall; 91-180 dagar (3%), 181-360 dagar (10%) och mer 
än 360 dagar (4%). 

Not 18.  Varulager

Koncernen

MSEK 2021-09 2020-12 2019-12

Råvaror och förnödenheter 3,1 3,3 6,3

Färdiga varor 36,3 35,8 56,2

Förskott från leverantör 0,3 0,3 0,3

Pågående arbete 0,4 0,6 0,3

Summa lager 40,2 39,9 63,2
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Not 19.   Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

Koncernen

MSEK 2021-09 2020-12 2019-12

Förutbetald försäkring 3,7 5,4 3,7

Förutbetald licensavgifter 5,5 2,6 3,4

Förutbetald Marketing kostnader 0,9 3,3 1,7

Förutbetald IT kostnader 0,6 0,4 2,9

Förutbetald personalkostnader 0,4 0,1 1,6

Övriga poster 6,2 3,7 2,0

Summa förutbetalda
kostnader, upplupna  
intäkter 17,4 15,4 15,4

Not 20.  Kassa och bank

Koncernen

MSEK 2021-09 2020-12 2019-12

Kortfristiga investeringar 0 0 0

Kassa och bank 109,8 172,7 48,6

Summa likvida medel 109,8 172,7 48,6

Per 2021-09-30 var 66 % av totala likvida medel, innehav i USD.

Not 21.  Finansiella instrument per kategori i koncernen

Tabellen nedan visar redovisat och verkligt värde för Koncernens finansiella tillgångar och skulder uppdelat per kategori.

2021-09-30 2020-12-31 2019-12-31

MSEK Not
Bokfört

värde
Verkligt 

värde
Bokfört

värde
Verkligt 

värde
Bokfört 

värde
Verkligt 

värde

Finansiella tillgångar

Till upplupet  
anskaffningsvärde:

Övriga finansiella tillgångar 0,4 0,4 0,3 0,3 20,3 20,3

Kundfordringar 17 123,2 123,2 124,6 124,6 146,7 146,7

Övriga fordringar 40,1 40,1 14,6 14,6 25,0 25,0

Likvida medel 20 109,8 109,8 172,7 172,7 48,6 48,6

Summa 273,5 273,5 312,2 312,2 240,7 240,7

Finansiella skulder

Till upplupet anskaffningsvärde:

Leverantörsskulder 58,1 58,1 58,8 58,8 56,8 56,8

Räntebärande lån 24 278,0 278,0 362,9 362,9 395,3 395,3

Leasingskulder 16, 24 53,2 53,2 53,2 53,2 41,0 41,0

Övriga finansiella skulder, icke räntebärande 24 29,5 29,5 22,2 22,2 13,9 13,9

Summa 418,7 418,7 497,2 497,1 507,1 507,1
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Not 22.  Aktiekapitalets utveckling

Datum/
transaktion

Förändring
Aktiekaptial 

(TSEK)
Aktiekapital

(TSEK)
Totalt  
antal

2012 Bildande 50 50 50 000

2021 Nyemission 450 000 500 000 500 000

2021 Samman-
läggning av aktier N/A 500 000 1

2021 Uppdelning 
av aktier 500 000 104 851 201

Den 30 September 2021 uppgick Tobii Dynavox ABs aktiekapital  
till 50.000 SEK fördelat på 50.000 aktier. På den extra bolagsstäm-
man i Tobii AB den 25 oktober beslutades, i enlighet med styrel-
sens förslag, att dela ut samtliga stamaktieraktier i Tobii  
Dynavox till aktieägarna i Tobii. Det beslutades även om emittering  
av antal aktier i Tobii Dynavox så att antalet blir lika många som 
antalet stamaktier i Tobii AB på den av styrelsen fastställda av- 
stämningsdagen. Samtliga aktier i Tobii Dynavox delas ut till  
Tobii aktieägare i proportion till varje aktieägares innehav i Tobii.  
För varje aktie i Tobii AB erhålls en aktie i Tobii Dynavox AB.

Per 30 September 2021 har Tobii AB 99 800 523 stamaktier  
varför detta är det antal aktier som presenteras i alla historiska 
jämförelse år. 

Tobii AB har ett antal options- och aktierättsprogram utställda 
som kan påverka antalet aktier i Tobii Dynavox AB i framtiden.  
I denna rapport har ingen hänsyn tagits till eventuell utspädning  
av antalet aktier från dessa options- och aktierättsprogram 

Eget kapital i koncernen definieras som aktiekapital, övrigt 
tillskjutet kapital, reserver.

Koncernen
Aktiekapital
Antal aktier uppgår till 50 000 st med ett kvotvärde av SEK 1,00 
per den 31 december 2020.

Reserver
Reserver består av omräkningsreserv som innefattar alla valuta-
kursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter 
från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella 
rapporter i den valuta som används i den ekonomiska miljö där 
respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta) 
till SEK. Moderbolaget och koncernen redovisar sina finansiella 
rapporter i svenska kronor (SEK).

Intjänade vinstmedel
Intjänade vinstmedel i koncernen utgörs av årets resultat samt  
föregående års intjänade vinstmedel efter eventuell vinstutdelning.

Rätt till utdelning:
Stamaktierna i Tobii Dynavox medför rätt till utdelning för första 
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmaste 
efter att utdelningen av stamaktierna i Tobii Dynavox har verkställts. 
Eventuell utdelning betalas ut efter beslut av bolagsstämma.

Not 23.  Reserver i eget kapital

Posten Reserver i eget kapital avser i sin helhet omräknings-
differenser.

Not 24.  Finansiella skulders förfalloprofil 
– ej diskonterade betalningar

MSEK < 1 år
> 1 år 
< 5 år > 5 år Summa

2021-09

Räntebärande lån 278,0 – – 278,0

Leasingskulder 13,9 45,5 9,7 69,1

Leverantörsskulder 58,1 – – 58,1

Övrigt 29,5 – – 29,5

Summa 379,5 45,5 9,7 434,7

MSEK < 1 år
> 1 år 
< 5 år > 5 år Summa

2020-12

Räntebärande lån 362,9 – – 362,9

Leasingskulder 10,8 37,8 16,4 65,0

Leverantörsskulder 58,8 – – 58,8

Övrigt 22,3 – – 22,3

Summa 454,8 37,8 16,4 509,0

MSEK < 1 år
> 1 år 
< 5 år > 5 år Summa

2019-12

Räntebärande lån 38,6 356,7 –  395,3

Leasingskulder 10,6 34,6 1,4 46,6

Leverantörsskulder 56,8 – – 56,8

Övrigt 13,9 – – 13,9

Summa 120,0 391,3 1,4 512,7

Räntebärande lån som presenteras i denna not avser lån hos  
Tobii AB. 21 september 2021 signerade Tobii Dynavox AB ett  
12 månaders amorteringsfritt låneavtal med Swedbank om ett  
banklån om 550 MSEK samt en kreditfacilitet om 150 MSEK  
att användas i samband med förvärv.

Lånet löper med en räntebas om Ibor och ett räntetillägg.  
Faciliteten omfattas av en covenant, vilken baseras  
på nettoskuld (räntebärande skulder minus likvida medel) i  
förhållande till EBITDA. 
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Not 25.  Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

Koncernen

MSEK 2021-09 2020-12 2019-12

Periodiserade intäkter,  
kortfristig del 111,5 114,0 112,5

Upplupna personalkostnader 35,8 38,9 35,7

Övriga upplupna kostnader 20,3 15,5 21,0

Summa upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter 167,6 168,4 169,1

Not 26.  Ställda säkerheter och 
eventualförpliktelser

Varken ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser föreligger för 
moderbolaget Tobii Dynavox AB eller något av koncernföretagen  
vid utgången av något av de räkenskapsperioder som redovisas i 
denna rapport.

I samband med bolagiseringen av Tobii Dynavox AB 1 januari 
2019 och överföring av tillgångar från Tobii AB till Tobii Dynavox 
uppstod en skuld till Tobii AB om initialt 442 MSEK. 

En del i separationen är att bolaget har tecknat låneavtal med 
Swedbank den 21 september 2021 som tillhandahåller ett tids-
bundet lån om 550 MSEK och en multidenominerad revolverande 
lånefacilitet om 150 MSEK som kan utnyttjas i form av en checkräk-
ningskredit kopplat till förvärv. Båda faciliteterna löper 12 månader 
amorteringsfritt. 

 Per 19 oktober 2021 kommer Swedbank utbetala 550 MSEK till 
Tobii Dynavox för att förtidsåterbetala lån till Tobii AB samt fullgöra 
betalning för licensavtal gällande immaterialla rättigheter. 

Under perioden fram till bolagets listning har Tobii AB ställt ut 
Tobii Dynavox ABs aktier som pant tillsammans med företagshy-
potek om 100 MSEK. I samband med att den planerade listningen 
genomförs kommer Tobiis pant av Tobii Dynvox aktier och företags-
hypoteket om 100 MSEK släppas. Samtidigt kommer Tobii Dynavox 
ställa ut ett företagshypotek om 50 MSEK till Swedbank.

Not 27.  Tilläggsupplysningar till 
kassaflödesanalys

Koncernen

MSEK 2021-09 2020-12 2019-12

Betald och erhållen ränta

Erhållen ränta 0,3 0,2 0,4

Betald ränta –0,1 –0,2 –0,1

Summa betald  
och erhållen ränta 0,2 0,1 0,3

Koncernen

MSEK 2021-09 2020-12 2019-12

Av-och nedskrivningar  
på immateriella tillgångar 45,0 58,3 55,7 

Av-och nedskrivningar på 
materiella tillgångar och 
nyttjanderättstillgångar 25,0 29,4 24,1 

Orealiserade kursdifferenser –0,3 1,7 –3,4 

Upplupen ränta  
(internlån Tobii-koncernen) 12,2 18,9 20,5 

Övriga ej kassaflödes- 
påverkande poster 8,5 –0,3 1,9 

Summa ej 
kassaflödespåverkande 
poster 90,4 107,8 99,2
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Not 28.  Transaktioner med närstående

Transaktioner mellan Tobii Dynavox AB och dess dotterbolag har 
eliminerats och redovisas inte i denna not. Transaktioner med  
nyckelpersoner och styrelse redovisas i not 7. 

Tobii Dynavox AB:s aktieägare är Tobii AB. Nedanstående tabell 
och information avser de transaktioner som funnits mellan Tobii 
Dynavox koncernen och Tobii koncernen. 

Inköpen från Tobii-koncernen avser Eyetracking-produkter som 
integreras i koncernens produkter.

Koncernen har från Tobii-koncernen också köpt tjänster, såsom 
logistik och inköp, IT-tjänster och viss administration. Prissättningen 
för dessa tjänster motsvarar vad som bedömts gälla om koncernen 
skulle ha utfört i dessa i egen regi. Tobii Dynavox har ännu inga  
egna incitamentsprogram. Kostnaden för aktierelaterade ersätt-
ningar uppstår i Tobii koncernen. De faktureras till Tobii Dynavox 
och ingår därmed i resultaträkningen i dessa sammanslagna finan-
siella rapporter.

 Det mest väsentliga mellanhavandet under de räkenskapsår  
som presenteras avser den reversskuld till Tobii AB som uppkom  
vid ingång av 2019 i samband med bildandet av Tobii Dynavox- 
koncernen, då Tobii Dynavox AB förvärvade inkråm såväl som  
dotterbolagsaktier från Tobii AB till verkligt värde. Ränta på revers-
skulden har utgått med 5%. Koncernen och Tobii AB har också  
över tid haft kortfristiga mellanhavanden av avräkningskaraktär.

Egetkapitaltransaktioner med Tobii-koncernen, såsom koncern-
bidrag och aktieägartillskott redovisas i rapporten över förändringar 
i eget kapital. Raden övriga transaktioner med aktieägare avser för 
2019 ränta som inte hanterats som en faktisk transaktion mellan 
bolagen (endast beräknad i dessa rapporter) samt för alla tre 
redovisade perioder också resultat från Dynavox segmenten inom 
legala Tobii AB enheter i Tyskland och Kina som endast givit effekt i 
resultaträkningen i Tobii Dynavox i dessa sammanslagna rapporter, 
dvs för vilka ingen motsvarande fordran eller skuld till Tobii-koncer-
nen finns. Framgent kommer resultatet från dessa enheter ingå i 
Tobii Dynavox genom nybildade legala enheter i dessa länder. 

Kassaeffekter från transaktioner som är hänförliga till legala 
enheter som kommer kvarstå i Tobii-koncernen har redovisats 
separat i kassaflödet via raden "Övrigt kassaflöde från transaktioner 
med aktieägare, Tobii-koncernen". Den rad i kassa flödet som heter 
"Övrig finansieringsverksamhet med Tobiikoncernen" innefattar 
förändring i reversskuld, koncernbidrag och andra finansierings-
relaterade transaktioner med Tobii-koncernen.

TILL/FRÅN TOBII KONCERNEN

Koncernen

MSEK 2021-09 2020-12 2019-12

Intäkter

Försäljning av varor 5,0  1,2 –

Försäljning av tjänster 0,5  1,8 – 

Kostnader

Inköp av tjänster –23,4 –36,6 –36,4 

Räntekostnader –12,2 –19,1 –20,9 

Tillgångar

Långfristiga lån – –  20,0 

Kundfordringar 0,7  1,4  4,9 

Övriga finansiella fordringar – –  17,0 

Övriga kortfristiga fordringar 15,8  9,3  – 

Skulder

Långfristiga lån – –  356,7 

Leverantörsskulder 24,8  26,5  16,5 

Kortfristiga lån 278,0  362,9 38,6 

Eget kapital

Koncernbidrag – –61,1 –36,7

Aktieägartillskott – 48,0 20,0

Övriga transaktioner med  
aktieägare, Tobii-koncernen –0,9 1,4 22,5

Kassaflöde

Kassaflöde från övrig  
finansieringsverksamhet med 
aktieägare, Tobii-koncernen –99,8 –30,6 –69,1

Övrigt kassaflöde från  
transaktioner med aktieägare, 
Tobii-koncernen –0,9 1,2 1,8

Tobii Dynavox har ingått ett licensavtal gällande en perpetuell 
licens med Tobii AB, för en engångsavgift om 280 MSEK. Detta 
avtal ger bolaget rätt att använda Tobii i kombination med Tobii 
Dynavox samt att vissa varumärken transfereras över från Tobii 
AB. Avtalet signerades under kvartal 3 2021 men betalningen och 
transaktionen skedde i oktober 2021, därav finns denna transaktion 
ej avspeglad i tabellen ovan. I oktober återbetalade även bolaget 
257 MSEK av reversskulden till Tobii AB.

Tobii Dynavox har även tecknat ett leverantörsavtal som ger bolaget 
rätten att köpa eyetracking-enheter av Tobii AB samt ett övergående 
avtal avseende tjänster kopplat till separationen av Tobii Dynavox.

Under perioden fram till bolagets listning har Tobii AB ställt 
ut Tobii Dynavox ABs aktier som pant tillsammans med företags-
hypotek om 100 MSEK. I samband med att den planerade listningen  
genomförs kommer Tobiis pant av Tobii Dynvox aktier och företags- 
hypo teket om 100 MSEK släppas.

Tobii AB har den 29 oktober 2021 gett Tobii Dynavox AB ett 
ovillkorat aktieägartillskott om 75 MSEK. Syftet med det ovillkorade 
aktieägartillskottet var att stärka bolagets balansräkning. 
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Not 29.  Väsentliga händelser efter balansdagen

Förvärv 
Den 28 oktober meddelades att Tobii Dynavox AB har ingått ett 
avtal som innebär att Tobii Dynavox kommer förvärva samtliga aktier 
i det belgiska bolaget Acapela Group Babel Technologies SA 
("Acapela Group").

 Tobii Dynavox har ingått avtal med aktieägare som innehar  
drygt 80 % av rösterna om att förvärva samtliga aktier i Acapela 
Group. Resterande aktier kommer att förvärvas genom ett förenklat 
erbjudande till minoritetsaktieägare samt vid behov en s.k. drag-
along process för dessa. Den totala köpeskillingen för samtliga 
aktier uppgår till 9,8 MEUR inklusive kassa och skuld och betalas 
kontant. Acapela Groups nettokassa per 30 september 2021 var 
cirka 2 MEUR. Affären är föremål för godkännande av berörda  
konkurrensmyndigheter samt vissa andra villkor och beräknas  
slutföras under det första kvartalet 2022.

 
Acapela Group är en leverantör av lösningar för röstsyntes och 
utveckling av digitala röster inom områden såsom kommunikations-
hjälpmedel, specialundervisning, kollektivtrafik och kundinteraktion. 
Acapela Groups produkter säljs idag tillsammans med Tobii Dyna-
vox kommunikationshjälpmedel men även av många andra företag 
inom både kommunikationshjälpmedel och i andra applikationer. 
Bolaget har runt 50 anställda och huvudkontor i Mons, Belgien. 
Under 2020 omsatte Acapela Group cirka 6 MEUR med en rörelse-
marginal (EBIT) om 14%.

Tobii Dynavox ser det primära värdeskapandet med detta förvärv 
främst genom innovation och accelererad utveckling av teknik  
och lösningar för röstsyntes som är en vital del av kommunikations-
hjälpmedel. Därutöver skapar förvärvet förutsättningar för ökad 
försäljning av båda bolagens produkter.

Informationsbrochyr
I början av oktober publicerade bolaget en informationsbroschyr 
inför Tobii AB’s extra bolagsstämma den 25 oktober. Syftet med 
broschyren var att ge aktieägarna ett beslutsunderlag med en 
beskrivning av de båda bolagen samt av utdelnings- och noterings-
processen. 

Bolagets finansiella mål
Bolagets finansiella mål kommunicerades. Bolagets mål är att öka 
omsättningen med över 10 procent valutajusterat per år samt att 
nå och bibehålla en rörelsemarginal överstigande 15 procent. Tobii 
Dynavox avser att upprätthålla en nettoskuldsättningsgrad om 2,5x 
(+-0,5x) över de senaste 12 månadernas EBITDA 

Övriga händelser
Bolaget erhöll i oktober en utbetalning avseende den nya kredit-
facliteten hos Swedbank om 550 MSEK. Pengarna har använts 
bland annat för att förtidsinlösa lån från Tobii AB. Bolaget har 15 
november ingått avtal med Swedbank om slutliig betalning av både 
kreditfaciliteten samt revolverande kredit till 31 mars 2023.

Bolaget har i oktober betalat 280 MSEK till Tobii AB. Transaktio-
nen är en del av licensavtalet gällande immateriella tillgångar som 
bland annat ger bolaget rätt att använda Tobii i kombination med 
Dynavox. 

Tobii AB:s extra bolagsstämma den 25 oktober godkände 
 utdelningen av Tobii Dynavox.

Tobii AB har den 29 oktober 2021 gett Tobii Dynavox AB ett 
ovillkorat aktieägartillskott om 75 MSEK. Syftet med det ovillkorade 
aktieägartillskottet var att stärka bolagets balansräkning.
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Rapport från oberoende revisor

Till styrelsen i Tobii Dynavox AB (publ), org.nr 556914-7563

RAPPORT OM DE SAMMANSLAGNA FINANSIELLA RAPPORTERNA

Uttalanden
Vi har utfört en revision av de sammanslagna finansiella rapporterna för Tobii Dynavox-koncernen för den period om 
två räkenskapsår som slutar den 31 december 2020 samt för den niomånadersperiod som slutar den 30 septem-
ber 2021. Koncernens sammanslagna finansiella rapporter ingår på sidorna F-4–F-33 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har de sammanslagna finansiella rapporterna upprättats i enlighet med International Fi-
nancial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av koncernens sammanslagna finansiella ställning per den 30 september 2021, 31 december 2020 samt 31 
december 2019 och av dess sammanslagna finansiella resultat och sammanslagna kassaflöde för vart och ett av 
de två räkenskapsår som slutar den 31 december 2020 samt den niomånadersperiod  som slutar den 30 septem-
ber 2021 enligt IFRS, så som de antagits av EU.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att de sammanslagna finansiella rapporterna 
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt IFRS så som de antagits av EU. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta sammanslagna 
finansiella rapporter som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag.

Vid upprättandet av de sammanslagna finansiella rapporterna ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida de sammanslagna finansiella rapporterna som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en vä-
sentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i de sammanslgan finansiella rapporterna.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom:

•   identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i de sammanslagna finansiella rapporterna, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalsk-
ning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
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•   skaffar vi oss en förståelse av den del av koncernens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen.

•   utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställan-
de direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•   drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av de sammanslagna finansiella rapporterna. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händel-
ser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksam-
heten på upplysningarna i de sammanslagna finansiella rapporterna om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om de sammanslagna finansiella rapporterna. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

•   utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i de sammanslagna finansiella rappor-
terna, däribland upplysningarna, och om de sammanslagna finansiella rapporterna återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

•   inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheter-
na eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende de sammanslagna finansiella 
rapporterna. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av revisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra 
uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Stockholm den 23 november 2021     
PricewaterhouseCoopers AB

Johan Engstam
Auktoriserad revisor
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Adresser

BOLAGET
Tobii Dynavox AB (publ)

Karlsrovägen 2D
182 53 Danderyd

Sverige
Telefonnummer: 08-663 69 90

www.tobiidynavox.com

FINANSIELL RÅDGIVARE
Bank of America Europe Designated Activity Company, Stockholm Bankfilial 

Regeringsgatan 59
111 56 Stockholm

Sverige

REVISOR
Pricewaterhousecoopers AB

Torsgatan 21
113 97 Stockholm

Sverige

LEGAL RÅDGIVARE TILL BOLAGET
Advokatfirman Vinge KB

Smålandsgatan 20
111 87 Stockholm

Sverige
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