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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 EU Market Abuse Regulation. The information 
was submitted for publication, through the agency of the contact 
person set out above, at 8:30 CET on October 27, 2016.
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Jays tecknar avtal med japanska distributören 
Bravell Inc.
Svenska hörlurstillverkaren Jays AB (publ) tecknar avtal för 
distribution i Japan med Bravell Inc. Avtalet innefattar Jays aktuella 
och framtida produktkatalog inklusive a-JAYS, u-JAYS och q-JAYS 
serierna.

”Som den tredje största marknaden i världen med stor betydelse 
inom hemelektronik, i synnerhet hörlurar, är vi mycket glada 
att tillsammans med Bravell öka vår närvaro på den japanska 
marknaden. Tillsammans med Bravell ser vi fram emot att utveckla 
vårt varumärke i Japan, en marknad som är välkänd för sitt stora 
intresse för skandinavisk design och produkter.” säger Rune 
Torbjörnsen, VD på Jays AB (publ)

”Det är en stor ära att vara en officiell distributör av JAYS i Japan. I 
Japan är Sverige känt för sin universella och sofistikerade design. 

Den kreativa och funktionella designen och höga ljudkvaliteten i 
JAYS hörlurar kommer med all säkerhet att tas emot väl av Japans 
kräsna konsumenter.” säger Makoto Akamutsu, Executive Director 
på Bravell Inc.

Bravell Inc., som grundades 2003, har med framgång varit med 
att bygga upp flertalet varumärken. Avtalet mellan Jays AB (publ) 
och Bravell Inc. är icke-exklusivt och betingar inga garanterade 
försäljningsvolymer.
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