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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 8:30 CET on May 30, 2017.
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Ny VD i Jays AB

Henrik Andersson har utsetts till ny VD i Jays AB. Henrik har 
närmare 20 års erfarenhet från elektroniktillbehörsbranschen 
och är idag verksam som affärsutvecklingschef på Cellular Italia 
Spa, ett mobiltillbehörsbolag inom LVMH gruppen. 

“Jays är ett mycket spännande bolag - med imponerade 
produkter och ett etablerat varumärke - som jag ser att jag kan 
bidra med att kommersialisera” säger Henrik Andersson.

Henrik var tidigare försäljningschef för Skullcandy i Europa och 
delaktig i att ta bolaget till en marknadsledande position och en 
omsättning i Europa på 250 MSEK. Henrik har även varit Global 
Försäljningschef för Krusell International som är en ledande 
svensk mobiltillbehörstillverkare med global närvaro. 

”Vi är väldigt glada att ha kunnat rekrytera en toppkraft som 
ny VD för Jays. Henrik är säljorienterad och har ett brett 
kontaktnät som bolaget kommer att ha stor nytta av samt 
en god förståelse för vad som krävs för att vända bolaget till 
lönsamhet” säger Håkan Larsson, bolagets huvudägare och 
styrelseledamot. 

Henrik beräknas tillträda sin tjänst senast 1 september 2017. 

Tills dess är bolagets CFO Lisa Forsberg tillförordnad VD. 
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