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Smart Eye appoints Martin Bjuve as new Chief 
Financial Officer

Martin Bjuve is appointed new CFO at Smart Eye.

Gothenburg, Sweden – November 4, 2022 – Smart Eye AB today announced the 

appointment of Martin Bjuve as Chief Financial Officer (CFO), effective November 14. 

As CFO, Martin Bjuve will play a key role in the development of the company, leading 
Smart Eye’s global finance organization and processes. He will be a member of the 
Executive Management Team and will be based in Smart Eye’s headquarters in 
Gothenburg, Sweden.

”I’m humbled and very excited to join the Smart Eye Group,” said Martin Bjuve, Chief 
Financial Officer at Smart Eye. “The professionalism of the organization is impressive, 
while the innovative and creative spirit is very present. The Group is very well 
positioned for success in all business segments and I look forward to the journey 
together with the whole team.” 

“With his financial expertise and deep industrial knowledge, Martin Bjuve is an ideal 
appointment for Smart Eye as we continue to accelerate growth in our Automotive and 
Behavioral Research business areas,“ said Martin Krantz, CEO and Founder of Smart 
Eye. “It is with great excitement that I welcome Martin Bjuve to Smart Eye. We’re 
looking forward to his contributions to the financial organization and our executive 
management team.” 

For 19 years, Martin Bjuve has held leadership positions at Volvo Penta, transitioning 
between financial, sales, customer-facing and general management roles. Martin has 
an MBA from the University of Karlstad, Sweden. 
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För mer information:

Martin Krantz, VD Smart Eye AB
Telefon: +46 70-329 26 98
Email: martin.krantz@smarteye.se

Gabi Zijderveld, CMO Smart Eye AB
Email: gabi.zijderveld@smarteye.ai

mailto:martin.krantz@smarteye.se
mailto:gabi.zijderveld@smarteye.ai
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Om Smart Eye

Smart Eye är världsledande inom Human Insight AI, teknik som förstår, stöder och 
förutspår mänskligt beteende i komplexa miljöer. Vi överbryggar avståndet mellan 
människor och maskiner för en säker och hållbar framtid.

I dag är vår teknik integrerad i nästa generations fordon och leder vägen mot 
människocentrerade transportlösningar genom Driver Monitoring-system och Interior 
Sensing-system. Inom forskning erbjuder vår teknik oöverträffade insikter inom 
fordons-, luftfarts- och rymdindustri, hjälpmedelsteknik, media och marknadsföring, 
psykologi och många fler områden. Vårt dotterbolag Affectiva är banbrytande inom 
Emotion AI och kopplar ihop maskininlärning med mänsklig empati för att få en djupare 
förståelse för hur konsumenter interagerar med medieinnehåll, produkter och tjänster, 
inom fordon, medier och underhållning, marknadsforskning med mera. Vårt 
dotterbolag iMotions erbjuder världens ledande mjukvaruplattform för analys av 
biosensorer, som i realtid synkroniserar data från flera olika sensorer.

Smart Eye grundades 1999, med huvudkontor i Sverige och ytterligare kontor i USA, 
Storbritannien, Tyskland, Danmark, Egypten, Singapore, Kina och Japan. Vi är sedan 
2016 ett börsnoterat företag, och våra kunder inkluderar NASA, Nissan, Boeing, 
Honeywell, Volvo, GM, BMW, Geely, Harvard University, mer än 1 300 
forskningsorganisationer runt om i världen, 70% av världens största annonsörer och 
28% av Fortune Global 500-företagen.
 

Besök för mer information. www.smarteye.ai 

Besök vår investerarweb för mer finansiell information: https://smarteye.se

/investors/

Smart Eye är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är bolagets 
Certified Adviser.

http://www.smarteye.ai/
https://smarteye.se/investors/
https://smarteye.se/investors/
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