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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 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, 

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 10:00 CET on June 30, 2017.

Jays AB (publ) | Org.nr 556697-4365 | Åsögatan 121, 116 24 Stockholm, Sweden | Tel. +46 8 12 20 19 00 
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Bokslutskommuniké Maj 2016-April 2017
Februari-April 2017 (3 mån)
• Intäkter 8,5 MSEK (14,0)   
• Rörelseresultat (EBITA) exkl. lagernedskrivning             
 -4,7 MSEK (-4,8) 
• Rörelseresultat (EBITA) inkl. lagernedskrivning:                
-8,8 MSEK (-4,8)
• Resultat efter skatt -8,8 MSEK (-4,8)
• Bruttomarginal exkl. lagernedskrivning 29% (28) 
• Bruttomarginal inkl. lagernedskrivning -19 % (28) 

Maj 2016-April 2017 (12 mån)
• Intäkter 38,0 MSEK (49,3)   
• Rörelseresultat (EBITA) exkl. lagernedskrivning 
 -17,8 MSEK (-13,3) 
• Rörelseresultat (EBITA) inkl. lagernedskrivning 
 -21,9 MSEK (-13,3)
• Resultat efter skatt -22,0 MSEK (-13,4)
• Bruttomarginal exkl. lagernedskrivning 29% (35)
• Bruttomarginal inkl. lagernedskrivning 18 % (35)

Händelser under fjärde kvartalet 
• Inga väsentliga händelser under fjärde kvartalet 

Händelser efter kvartalets utgång:
• Rune Torbjörnsen avgår som VD och Henrik Andersson utses 
till ny VD i Jays AB
• Jays  ställning stärks genom en riktad emission om 
4 895 953 aktier som tillför bolaget 4 406 358 kr.
• Hexatronics grundare investerar i Jays, i en riktad emission 
om 6 666 670 aktier som tillför bolaget 6 000 003 kr.

Håkan Larsson kommenterar:

“2016/2017 blev ett utmanande och förlusttyngt år med 
vikande försäljning och marginaler som urholkats av dollarläget 
och priserosion på en allt mer konkurrensutsatt marknad som 
vi inte lyckats penetrera på rätt sätt. Men mycket har kommit 
på plats på senare tid. Bolaget har fått in nytt kapital och starka 
ägare som även kan bidra med kunskap och erfarenhet. Detta 
i kombination med en tillträdande VD med tydligt säljfokus, ett 
kompetent team och nya starka produkter i pipeline gör att jag 
ser mycket positivt på framtiden för Jays”

För mer information, vänligen kontakta:
Håkan Larsson, Styrelseordförande
Mobile: +46 (0) 709 54 90 10


