
Jays AB (publ) har hållit extra bolagsstämma
      
Stämman beslutade enligt följande:

Beslut om ändring av bolagsordning
Beslutades att gränserna för bolagets aktiekapital (§4 i bolagsordningen) ändras från lägst 870 000 kronor och 
högst 3 480 000, till lägst 2 700 0000 och högst 10 800 000 kr.  
 
Beslutades att gränserna för bolagets antal aktier (§5 i bolagsordningen) ändras från lägst 5 800 000 och högst 
23 200 000 kr, till lägst 18 000 000 och högst 72 000 000 kr.  

Syftet med beslutet är att skapa handlingsutrymme för styrelsen att tillgodose bolagets kapitalbehov. Det noterades 
att Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Gunnar Benedikt och Kalevi Pettersson röstade nej till förslaget. 

Beslut om ny styrelse för tiden intill nästa årsstämma
Beslutades om omval av Håkan Larsson och Marko Moshtaghi som styrelseledamöter.
Beslutades om nyval av Håkan Larsson som styrelseordförande.
Beslutades om nyval av Anneli Kansbod som styrelseledamot.  

Anneli Kansbod, aktiv som VD på Studentkortet, har mångårig erfarenhet från tillväxtbolag inom telekom- och 
konsumenttjänstebranschen och kan bidra till styrelsearbetet med sin kompetens inom bl.a. marknadsföring & 
försäljning. 

Stämman tackade Rune Torbjörnsen och Markus Klasson för deras insatser i styrelsen under åren. 

Markus Klasson ställer ej upp för omval pga tidsbrist och fullt engagemang i egna bolag.

För mer information, vänligen kontakta:
Håkan Larsson 
Mobil: 0709-54 90 10
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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, 
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 19:05 CET on May 30 2017.
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