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Det handlade delvis om
”eyetracking-teknik” på
februari månads aktieträff.
Företaget Smart Eyes vision
är att ”hålla ett öga” på for-
donsförare för att undvika
att en olycka sker. 

Aktiespararna Lysekil
fick också denna afton, den
28 februari, besök av före-
taget CBC Investment
Group som presenterade
sin verksamhet. 

Många trafikolyckor beror på
att föraren fallit i sömn, eller
bara någon sekund fäst blick-
en på något annat, t.ex. en mo-
biltelefon. Det är dessa situa-
tioner som Smart Eye utveck-
lar system för att avstyra. Tan-
ken är att systemet följer ögo-
nens rörelser och alarmerar vid
minsta avvikelse. 

Kvällens andra gäst, företa-
get CBC Investment Group, är
ett investeringsbolag för ono-
terade företag, som är under ut-
veckling och  på väg att note-
ras på börsen. Investeringar kan
göras av privatpersoner som
kan följa företaget fram till no-
tering och i samband med en
börsintroduktion avyttra sina
aktier och därmed skapa lön-
samhet. Privatpersoner kan här
investera i potentiella företag.

Smart Eye AB
Ca 70 % av alla allvarliga

olyckor vållas av förare som
somnat vid ratten

Denna olycksorsak är bland
den vanligaste sett i ett globalt
perspektiv. Det gäller för per-
sonbilar, lastbilar och bussar.
Genom att använda Eye track-
ing system kan man förhindra
olyckor som uppstår av denna
anledning och förhindra många
dödsfall och allvarliga trafiks-
kador.

Ratinginstitut för bilsäker-
het i Europa planerar att inom
några år införa krav på att
system för Eye tracking skall
installeras på alla bilar som
försäljs inom EU från år 2023.
Detta krävas för att bilen skall

kunna erhålla 5 stjärnor i säker-
het.

Avtal med biltillverkare
Smart Eye har avtal med fle-

ra bolag  som BMW, Geely,
Hyundai och Kia.

Smart Eye samarbetar med
bl.a. nämnda bolag och utarbe-
tar Eyetracksystem till dessas
kommande bilplattformar, vil-
ka planeras vara i kommersiell
användning inom 2 - 3 år. Yt-
terligare flera bilmärken visar
stort intresse för Smart Eyes
teknik.

Lönsamheten bygger på
försäljning av stora volymer till
biltillverkarna.

Med tanke på de olika fab-
rikanternas många bilmodeller
måste systemen anpassas till
dessa varvid man försöker ha
en gemensam plattform. Li-
censpriset – intäkten per for-
don så lågt som 50 – 100 kr för
ett system för en bil tycks vara
ett mått på lönsamheten. För
detta belopp skall sensorer och
registrerande automatik samt
mjukvaror kunna levereras. Allt
bygger på att sälja mycket sto-
ra volymer system för att er-
hålla en acceptabel lönsamhet.

Enorm marknad 
Med tanke på att tekniken

bör kunna användas för alla ty-
per av fordon som lastbilar, bus-
sar etc. så bör framtida marknad
för Smart Eyes system vara
mycket stor. Vi kommer att åse
en mycket intressant utveck-
ling.

CBC Investment Group AB
CBC presenterades av Si-

mon Heim, Account Manager
i företaget.

CBC:s affärsområde är att

investera i onoterade bolag och
där ge dem stöd i utveckling
och följa dem tills de har upp-
nått ett högre värde och an-
tingen försäljs eller kan note-
ras på börsen. Man siktar fö-
reträdesvis på tillväxtbolag med
mycket hög potential eller utav
andra skäl är intressanta –
kanske stor teknisk förmåga el-
ler innehar intressanta patent.    

De exempel på förtag som
Simon redogjorde för såg
mycket lovande ut vad gällde
positiv utveckling och att nå
tillväxtmål samt notering på
börsen. Möjligheterna att inve-
stera hos CBC Investment
Group för privatpersoner och
ta del av denna potential är in-
tressant (www.cbcgroup.se). 
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Aktiesparare fick veta mera om nya
tekniken som ”håller ett öga” på föraren
Smart Eye och CBC Investment Group på februari månads aktieträff

Hur fungerar Eyetracking?
Ögat belyses med infrarött ljus
som ger reflektion från horn-
hinnan, vilken fångas av en ka-
mera.
Algoritmer – mönster hos var-
je individ – identifierar iris och
pupill som är karakteristik för
det aktuella ögat
Smart Eyes mjukvara identifie-
rar en persons ansiktsuttryck
och huvudrörelser och genom
AI (artificiell Intelligens) fastställs
en persons individuella karak-
täristik.
Från en persons öga, ansikte
och huvudrörelser kan man ge-
nom ögon detektering och
nämnd karaktäristik dra slut-
satser om personens alerthet,
uppmärksamhet och fokus

Vinnare i aktietävlingen är fr.v: Arne Hasselgren, Ingemar Karlsson och Thomas Johansson.

Anders Lyrheden CFO för Smart Eye som presenterar bolagets verksamheter som kvällens åhörare imponerades av.

Simon Heim, Account Manager för CBC Investment Group berättade
om investmentbolagets verksamheter.
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