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Jays tecknar avtal för distribution i Norden och Belelux med 
RLVNT Distribution AB. Avtalet omfattar Jays befintliga och 
kommande produktsortiment

RLVNT Distribution AB grundades 2012 och är en ledande 
distributör inom innovativa teknikprodukter för sport och 
livsstil i Norden och har med framgång varit med att bygga 
upp flertalet globala varumärken.

“RLVNT har gjort en imponerande resa som företag och 
med deras dedikerade, kunniga team är jag trygg med 
att de är rätt partner för oss inom området sport och 
livsstil. RLVNT adderar inte bara distribution åt Jays utan 
kommer även att bidra med bred produktkunskap och 
varumärkeskänsla.” Säger Henrik Andersson, VD för Jays 
AB (publ).

“Vi är otroligt stolta och glada över distributionsavtalet 
med Jays”, säger Martin Liljegren, grundare av RLVNT 
Distribution AB. “Jays är ett ungt, drivet företag med 
högkvalitativa produkter som bygger på innovation, 
design och funktion - det passar oss perfekt. Tillsammans 
kan vi bygga Jays i både Norden samt Europa, och göra 
produkterna tillgängliga för fler.”

Svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) expanderar ytterligare i Norden och 
Benelux och kompletterar nuvarande distribution genom ett samarbete med 
RLVNT Distribution AB, en ledande distributör inom sportrelaterad teknik.

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 AB 
(publ) 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 AB (Publ) is listed on NASDAQ OMX First North in Stockholm, 
Sweden. Certified Advisor is Remium Nordic AB. 
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