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JAYS is a global Swedish brand that exists to create engaging 
experiences based on a genuine belief in everyone’s right to great 
sound. A JAYS product is a statement of true care for its user. JAYS has 
a heritage of simplicity that permeates everything it does, and renders 
products that are intuitive, timeless and built to last. The company’s 
promise is devotion to authenticity and rigorous attention to details 
through design and engineering excellence. 

Jays Group AB (Publ) is listed on NASDAQ OMX First North in 
Stockholm, Sweden. Certified Advisor is Remium Nordic AB. This 
information is information that Jays AB (publ) is obliged to make 
public pursuant to the Securities Market Acts. The information was 
submitted for publication, through the agency of the contact 
person set out above, at 09:00 CET on November 21, 2017.
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Jays CFO lämnar bolaget
Jays Group’s CFO, Lisa Forsberg, har idag meddelat sin uppsägning. Lisa kommer att fortsätta i sin roll 
under uppsägningstiden på 3 månader för att säkerställa en bra övergång.

“Jag har under mina snart 3 månader som VD i Jays haft nöjet att arbeta tätt tillsammans med Lisa och 
hennes kunskaper och historik om bolaget har varit mycket värdefulla. Lisa har gjort stora insatser under 
sina 8 år i bolaget och jag vill från bolagets sida framföra ett stort tack för dessa insatser och samtidigt 
lyckönska Lisa i hennes karriär utanför Jays, då hon sagt upp sig på egen begäran för att axla en ny CFO 
roll” säger Henrik Andersson, VD i Jays Group AB. 

Bolaget kommer omgående att påbörja rekryteringen av en ersättare. “Det är hög prioritet att säkra 
en bra övergång i den viktiga och spännande tillväxtfas som JAYS 2.0 befinner sig i nu och vi kommer 
rekrytera en långsiktigt permanent koncern CFO för vår framtida resa”
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