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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 September 30, 2016.
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Delårsrapport Q1 Maj-Juli 2016

Maj-Juli 2016 (3 mån)

 • Intäkter 8,9 MSEK (11,4)   

 • Rörelseresultat (EBITDA) -3,4 MSEK (-1,7)

 • Rörelseresultat (EBITA) -4,6 MSEK (-2,5)

 • Resultat efter skatt -4,7 MSEK (-2,6)

 • Bruttomarginal 30% (40)  
     

Händelser under kvartalet

 • Jays annonserar jubileumsupplaga av q-JAYS

 • Jays tecknar globalt ramavtal med Brightstar Corp. 
 

Händelser efter kvartalets utgång

 • Jays klipper kabeln och introducerar u-JAYS Wireless

 • Jays håller årsstämma och beslutar om ny styrelse

VD Rune Torbjörnsen kommenterar:

”Försäljningen för första kvartalet ökade mot föregående år för alla markna-

der utom i Norden där försäljningen minskade med närmare 30 %, givet ett 

ovanligt starkt första kvartal föregående år. En relativt låg bruttomarginal - till 

följd av den höga dollarkursen, fortsatta kampanjpriser på a-JAYS Five och 

prisjusteringar på q-JAYS och u-JAYS - gjorde att rörelseresultatet (EBITDA), 

trots gjorda nedskärningar på kostnadssidan, blev 1,6 MSEK sämre än 

föregående år. Vi bedömer att vi med den nya prispunkten på u-JAYS, som nu 

måste betraktas som extremt prisvärd, kommer att ha helt andra förutsätt-

ningar att ta hyllplats och skapa volym under kommande kvartal”.

För mer information, vänligen kontakta:
Rune Torbjörnsen, VD
Mobile: +46 (0) 733-730 770
Mail: rune@jaysheadphones.com


