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 ÅRET I KORTHET   
2012/2013

OMSÄTTNINGS- OCH RESULTATUTVECKLING PER ÅR
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OMSÄTTNING PER REGION (%)

Q1

Q2

 • Jays tecknar avtal med polska Horn Distribution 

 • JAYS Web Store lanseras

 • Jays tecknar avtal med Frequency Telecom för UK 

 • Jays sluter avtal med Sydkoreas största distributör 
SK Networks 

 • Jays lanserar appen JAYS Curves som förstärker 
ljudupplevelsen för t-JAYS Four 

 • Jays expanderar sitt koncept med Mobile Music 
i Norge tillsammans med 20:20 Mobile, en av 
Nordens största distributörer inom telekom

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

 • Ledning och medarbetare i Jays tecknar nya aktier 
med stöd av teckningsoptioner

 • Jays sluter ett avtal med den australiensiska 
distributören Powermove

 • Jays sluter avtal med ledande distributören inom 
high-end audio, Sounders Ltd, för den italienska 
marknaden

 • Jays stärker sin position i Taiwan och sluter avtal med 
telekomdistributören E-Sentra

 • Jays sluter avtal med Carphone Warehouse för 
Storbritannien

 • Inga händelser har rapporterats under kvartalet

Q3

Q4
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VD-ORD

Rune Torbjörnsen
VD

Jays har under året som gått skapat sig en alltmer stabil plattform, både som varumärke och som 
bolag. Genom ett aktivt försäljningsarbete, breddad distribution och en ökad exponering av vårt 
varumärke har vi genererat en stark tillväxt, framför allt på våra nyckelmarknader i Norden och 
övriga Europa. Ett intensivt produktutvecklingsarbete har också pågått under året, vilket resulterat 
i produktserien a-JAYS Five, med ett helt unikt plattformskoncept som befäster Jays position ytter-
ligare på den konkurrensutsatta hörlursmarknaden.

STARK FINANSIELL UTVECKLING
Verksamhetsåret 2012/2013 var ett mycket framgångsrikt år, inte 
minst ur ett finansiellt perspektiv. Med en försäljningstillväxt på 57 %, 
en bibehållen hög bruttomarginal i kombination med en effektiv organ-
isation genererade Bolaget för första gången en nettovinst på årsbasis. 
Nettoresultatet, som förbättrades med 10,3 MSEK mot föregående 
år och uppgick till 9,1 MSEK för året, har också bidragit till att skapa 
bättre förutsättningar att driva Jays affär framåt. 

TILLVÄXT GENOM ÖKAD DISTRIBUTION
Under det gångna året har Jays fått ytterligare fäste på den nordiska 
marknaden, som ökade med hela 151 % mot föregående år. Hemma-
marknaden har också betytt mycket för Bolagets resultat, då den stod 
för 49 % av årets omsättning, och är en fortsatt viktig referens för vår 
etablering på övriga marknader. Även den Europeiska marknaden har,  
trots en svag detaljhandel och ekonomisk oro,  ökat med 75 % och 
utgjorde 22 % av årets försäljning. 

Försäljningstillväxten förklaras delvis av att vi haft förmånen att teckna 
avtal med flera nya aktörer, såsom polska Horn Distribution, italienska 
Sounders, en av de ledande nordiska distributörerna 20:20 Mobile, 
brittiska Frequency Telecom samt Sydkoreas största distributör SK 
Networks. 

Under det gångna året har den asiatiska marknaden utvecklats 
långsammare än väntat vilket bland annat beror på de strategiska 
distributörsbyten som  skett under året, men förväntas få en positiv 
utveckling under innevarande verksamhetsår, i takt med att produkt-
sortimentet utökas. 

BANBRYTANDE PRODUKTUTVECKLING
Parallellt med ett intensivt försäljningsarbete har vi under året 
fokuserat på utvecklandet av nya produktserien a-JAYS Five som 
lanserades i maj 2013 och kom ut i marknaden under andra kvartalet.  
En serie som med ännu bättre ljudkvalitet, ergonomi och design bryter 
ny mark med en unik konceptlösning som täcker in de tre största 
operativsystemen för smartphones; iOS, Windows och Android, på ett 
sätt som inte gjorts tidigare.

I vår produktutveckling försöker vi hela tiden leverera mervärde till 
våra användare genom att skapa någonting bättre än det som redan 
finns på marknaden och med lanseringen av a-JAYS Five med ett platt-
formskoncept som inkluderar alla har vi gjort just detta. Under året har 
vår produktutveckling även genererat goda omdömen i internationella 
media, inte bara för vår hårdvara utan också för våra appar; JAYS 
Headset Control för Android som slagit rekord i nedladdningar i sin 
klass samt JAYS Curves för t-JAYS som lanserades under perioden. 
Dessa framgångar öppnar också dörrar för nya långsiktiga samarbeten 
och global exponering. 

VERKSAMHETSÅRET 2013 - 2014
Vi avser att under innevarande verksamhetsår 2013/2014 fortsätta 
att skapa stark tillväxt för Bolaget genom både nya och befintliga 
produkter.  Försäljningsfokus kommer närmast framöver att ligga 
på redan etablerade marknader som Norden, Europa och Asien/
Pacific. Sommaren 2013 tecknade vi ett nytt avtal för den nordiska 
marknaden med en ledande distributör inom Telekom: 20:20 Mobile, 
som förväntas ge Jays en ännu starkare positiion på den svenska 
marknaden och även öppna upp för nya nordiska marknader som t.ex. 
Finland.

Införsäljnings- och PR-arbetet med den nya produktserien a-JAYS Five 
pågår med full kraft. På grund av förseningar i pre-produktionsfasen 
till följd av våra högt ställda krav så har produkterna blivit försenade 
ca 2 månader mot ursprungsplanen vilket medfört ett försäljningstapp 
under första kvartalet då distributörerna varit återhållsamma med 
ordrar i väntan på de nya produkterna. Försäljningen förväntas dock 
ta fart igen under andra kvartalet, både genom nya och befintliga 
produkter, då en stor del av inköp inför julförsäljningen förväntas ske i 
oktober månad.

För att säkerställa fortsatt lönsam tillväxt kommer vi under verksam-
hetsåret 2013/2014 att göra varumärkesinvesteringar på ett antal 
viktiga nyckelmarknader. Vi planerar även för en förstärkning av Jays 
säljorganisation samt ytterligare rekryteringar på produktutvecklings-
sidan för att säkra fortsatt banbrytande produktlanseringar och en 
breddning av Jays produktportfölj.  

Vi har under året som gått skapat en god plattform för fortsatt expan-
sion och vi är övertygade om att det nu gäller att satsa fullt ut och 
följa vår inslagna väg mot en allt starkare position för Jays. 
Och det är genom hårt arbete, av en driven och engagerad organisa-
tion med viljan och modet att följa sin övertygelse, som vi kommer att 
nå våra mål!

Stockholm den 16 september 2013
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OM JAYS
AFFÄRSIDÉ
Jays ska under eget varumärke utveckla, designa och marknadsföra 
hörlurar och musikrelaterade produkter på den internationella 
marknaden för användning tillsammans med mobiltelefoner, 
surfplattor och mediaspelare.

VISION 
Vår vision är att Jays med innovativ produktutveckling och en välbe-
prövad affärsmodell ska vara ett globalt respekterat varumärke som 
representerar tidlösa, funktionella och kvalitativa musikprodukter för 
en målgrupp som medvetet söker en bättre musikupplevelse. 

STRATEGI
Jays strategi bottnar i en stark vilja att erbjuda användare av portabelt 
ljud avsevärt bättre alternativ än vad som idag finns tillgängligt. Ett 
hängivet utvecklingsteam med gedigen erfarenhet och kompetens 
arbetar kontinuerligt på att med design och teknologi skapa så bra 
ljud som möjligt i väl genomtänkta, användarvänliga kvalitetsprodukter 
med ett högt mervärde. Alla har rätt till bra ljud och bra produkter. Vi 
brinner för att kunna erbjuda detta genom varje produkt och prispunkt 
vi tillhandahåller.

Vi gör detta för att vi genuint bryr oss och vill göra bättre. I en industri 
som alltmer går mot masskonsumtion vill vi skapa hållbarhet och 
bättre, långsiktiga alternativ. På en snabbt växande och föränderlig 
marknad är vi med en liten effektiv organisation anpassningsbara med 
ett fast fokus och stark målmedvetenhet att leverera våra kärnvärden 
och det vi tror på.

Vi är ett ungt företag men har kommit långt på kort tid. Vi jobbar 
långsiktigt och strategiskt. Med en innovativ produktutveckling, kreativ 
marknadskommunikation samt driven, kompetent och internationell 
distribution har vi ökat medvetenheten om vårt varumärke, ökat vår 
försäljning samt utökat våra marknader. Genom organisk expansion 
och vår affärsmodell att utveckla våra egna produkter och sälja dessa 
genom externa distributörer med goda marginaler i alla led fortsätter 
vi skapa goda förutsättningar för hög flexibilitet, kraftig tillväxt och god 
lönsamhet.

”JAYS STRATEGI BOTTNAR I EN STARK VILJA ATT ERBJUDA 
ANVÄNDARE AV PORTABELT LJUD AVSEVÄRT BÄTTRE 

ALTERNATIV ÄN VAD SOM IDAG FINNS TILLGÄNGLIGT.” 
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  JAYS  

AFFÄRSMODELL

JAYS PRODUKTER
Jays har sedan starten 2007 valt att fokusera mest på det 
största och lönsammaste produktområdet inom hörlurar, så 
kallade ”In-ear”, och har trots ett fåtal år på marknaden en 
av de mest kvalitativa, funktionella och prisvärda produkt-
portföljerna inom portabelt ljud tillgänglig idag. Samtliga 
Jays produkter har erhållit topplaceringar i produktester in-
ternationellt och vunnit anhängare bland både konsumenter 
och kritiker. Vår nyckel till framgång är rätt val av teknologi, 
akustisk precision tillsammans med effektiv ljudisolering, 
rigoröst detalj- och kvalitetstänk samt genomarbetad ergon-
omisk formgivning i avskalad skandinavisk design. Jays 
äger den know-how och de immateriella rättigheter som är 
kopplade till produkterna.

LITEN EFFKTIV ORGANISATON MED ERFAREN LEDNING
Jays består av ett litet, drivet team av dedikerade personer som är verkligt 
passionerade för bolagets produkter. Precis som med allt annat vi gör ligger det 
en tanke bakom vår storlek.  Som en liten organisation är vi flexibla och kan 
fatta de snabba beslut som krävs i en snabbt föränderlig bransch.  I spetsen av 
teamet finns en ledning med gedigen erfarenhet från tillväxtbolag vilket också är 
en stor tillgång för bolagets strategiska arbete.
 

Jays utvecklar, formger och marknadsför hörlurar med tillbehör i en attraktiv skandinavisk design  
i kombination med svårslagen ljudkvalitet och användarvänlighet. 
 
Passionen för ljud och musik är en av våra drivkrafter. Genom att leverera kvalitet, funktion och  
mervärde till våra användare skapar vi även mervärde för Jays och våra ägare.

VARUMÄRKET JAYS
JAYS är ett innovativt, kreativt och väletablerat varumärke 
med hjärtat i musiken. För många av våra användare är 
musiken en livsstil och varumärket tillför ett mervärde till 
produkterna då det indikerar att användaren förstår och 
prioriterar riktigt bra ljud.

R&D TEAM MED UNIK KOMPETENS 
OCH TRÄFFSÄKERHET
Jays produkter skapas, utvecklas och designas från idé till 
färdig produkt av ett hängivet in-house-team i Stockholm, 
med stor erfarenhet av, och kärlek till, musik och bär-
bart ljud. Vår innovativa produktutveckling utgör kärnan i 
verksamheten och är central för bibehållen konkurrenskraft i 
en bransch med höga krav och snabb förändringstakt.

R&D TEAM

JAYS

VARUMÄRKET JAYS

LITEN, EFFEKTIV 
ORGANISATION

KVALITATIVA, 
FUNKTIONELLA 

OCH PRISVÄRDA 
PRODUKTER I 

AVSKALAD DESIGN

KREATIV MARKNADSFÖRING
Jays arbetar aktivt med strategisk och kreativ 
marknadskommunikation för att öka med-
vetenheten om varumärket. För att stödja 
distributörerna erbjuder vi hög servicegrad, 
marknadssupport och marknadsföringsmate-
rial samt en stark närvaro on-line med hög 
aktivitet i sociala medier.

VI ÄR SJÄLVA ANVÄNDARE
Jays medarbetare är själva användare och 
våra produktutvecklare, som också har musik-
bakgrund, bedriver en kontinuerlig omvärlds-
bevakning för att kartlägga och identifiera 
trender och teknikinnovationer. Jays mål är 
alltid att skapa produkter som är bättre än 
de produkter marknaden redan erbjuder och 
överträffa våra kunders höga förväntningar.

TILLVERKNING
Jays har sedan starten valt att lägga ut 
tillverkningen av sina produkter på kontrakts-
tillverkare i Asien. Vi väljer våra samarbets-
partners med omsorg och har lyckats väl med 
att attrahera etablerade kontraktstillverkare 
som möter våra höga krav på kvalitet, pris 
och konstruktion.

ANVÄNDARE
Jays kunder består av musikälskare i alla 
åldrar med höga krav på kvalitet och design. 
De söker ständigt efter någonting som är lite 
bättre och förväntar sig att vi ska leverera 
detta.

DISTRIBUTION
Jays samarbetar med en rad dedikerade 
distributörer globalt och våra produkter finns 
idag representerade i över 25 länder. Span-
net de verkar inom sträcker sig från online-
detaljister till multinationella aktörer, elek-
tronik- och telekomkedjor samt specialister.

Distributörerna köper in produkter, ansvarar 
för lager, leveransfakturering och löpande 
uppföljning gentemot återförsäljare. Detta 
arbetssätt innebär lägre försäljningskostnader 
samt att Jays minimerar  lagerrisk och kredit-
risk mot återförsäljare.
 

TILLVERKNING

KREATIV MARKNADSFÖRING

DISTRIBUTION ANVÄNDARE
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2006

q-JAYS lanseras. 
Världens minsta 
hörlurar med 
dubbla mikro-
armaturer.

Rune Torbjörnsen 
tillträder som VD.

d-JAYS lanseras.
En av de första i sitt 
slag. Revolutionerande 
in-ear-hörlurar med 
mikroarmaturteknologi 
för musikälskare.

Lisa Forsberg 
tillträder som CFO.

a-JAYS serien 
lanseras och Jays slår 
igenom på bred front. 
a-JAYS Four for iPhone 
blir en storsäljare 
världen över.

Betydande distributörsavtal 
tecknas för Sverige, USA 
och Frankrike.

Jays aktie listas på 
AktieTorget och 
samtidigt genomförs 
en nyemission som 
tillför bolaget 9,7 
MSEK *.

*Före emissionskostnader

Jays verksamhet flyttas 
från Västerås till 
Stockholm.

2007 2008 2009 2010

 JAYS

 HISTORIA

Jays lanserar sin 
första egenutvecklade 
mjukvara, appen 
”JAYS Headset 
Control” för Android.

En företrädesemission 
genomförs för att säkra 
bolagets fortsatta 
expanson, vilket tillför 
bolaget 12,4 MSEK*.

Jays får ett starkt fäste  
på den Asiatiska 
marknaden, och stärker 
sin position i bla. 
Singapore, Sydkorea 
och Hong Hong.

Jays aktie listas på 
Nasdaq OMX 
First North.

t-JAYS Four lanseras.

Jays tecknings-
optionsprogram 
fulltecknas och tillför 
bolaget 11,7 MSEK*.

Ökat fokus på telekom
- och konsument-
elektroniksektorn. 

a-JAYS Five
serien lanseras med 
unikt koncept för iOS, 
Windows och Android 
(iWA).

2011 2012 2013
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Jays starka produktserier har skapats, utvecklats och designats av ett hängivet in-house-team. 
Produkterna har erhållit topplaceringar i ett flertal produkttester internationellt och vunnit anhän-
gare bland både konsumenter och kritiker. Nyckeln till framgång har för Jays varit rätt val av tekno-
logier, akustisk precision tillsammans med effektiv ljudisolering, rigoröst detalj- och kvalitetstänk 
samt genomarbetad ergonomisk formgivning i avskalad, diskret design. Jays produkter är gjorda 
för att kunna kombineras med alla portabla media-enheter på marknaden. Vårt fokus ligger på att 
skapa produkter som påtagligt höjer ljud- och användarupplevelsen för våra konsumenter. Detta 
genomförs genom att med innovation och rätt känsla skapa kvalitativa och funktionella produkter 
som vi själva tror på. 

UTVECKLING AV JAYS PRODUKTER
Inom Jays anser vi att om någonting ska göras så ska det göras 
ordentligt. Därför försöker vi alltid skapa produkter som är bättre än 
det som marknaden redan erbjuder och som överträffar våra kunders 
höga förväntningar. Det går inte att göra detta genom att trampa i 
gamla fotspår, utan vi söker oss ofta utanför ramarna och upptäcker 
nya infallsvinklar på gamla problem.

Varje ny produkt genomgår otaliga faser och iterationer av analyser, 
tester och utvärderingsmodeller innan de släpps. Efter att ett projekt 
initierats tar vårt in-house team fram skisser, skissmodeller och proto-
typer för att skapa en första idé om den nya produkten. Parallellt med 
detta skapas även ljudbilden som på samma sätt som den fysiska 
formgivningen ska passa målgruppen. Vi använder oss inte bara utav 
teknisk utrustning och mätvärden för att utvärdera ljudet och få fram 
rätt ljudbild utan det viktigaste instrumentet, och det som vi använder 
oss utav mest, är våra öron. 

Man kan i många avseenden se en hörlur som en hemma-högtalare 
där storlek på membran, volym, basport och materialval alla sam-
spelar och påverkar ljudbilden. Till skillnad från hemma-högtalare 
så blir dock små in-ear lurar mycket känsligare för förändringar och 
endast några hundradelars millimeter skillnad i toleranser kan på vissa 

 JAYS 

PRODUKTER

detaljer skapa en märkbar skillnad i vad man slutgiltigen hör. För Jays 
är ljudet det allra viktigaste i en hörlur och därför också ofta det sista 
som blir klart då vi gör små justeringar,  fram till endast någon vecka 
före den slutgiltiga produkten går till massproduktion, innan vi är helt 
nöjda.

De fysiska prototyperna framställs i Stockholm där vi utefter våra 3D-
modeller skiktvis skriver ut hörlursmodeller i plast i 3D-skrivare. Dessa 
modeller använder vi sedan för utvärdering av ergonomisk utformning, 
storlek, form och anpassning för högtalare. Processen är snabb och 
på kort tid hinner vi med flera formiterationer och modeller. Materialval 
och framställningssätt anpassas för prototyperna beroende på om vi 
ska använda dem för utvärdering av form eller för ljud. Med samma 
3D-program och några av världens mest avancerade renderings-
motorer kan vi även ta fram fotorealistiska bilder av hörlurarna med 
rätt material, färg och form för att få en god känsla om hur en färdig 
produkt skulle kännas, långt innan tillverkningen ens har startat.

Vi designar och skapar allt från vårt huvudkontor på Södermalm i 
Stockholm och skickar sen 3D- och konstruktionsunderlag till våra 
kontraktstillverkare och partners i Kina för verktygstillverkning, där allt-
ing till sist produceras och monteras till färdiga JAYS-produkter.

FU
NKTIO

NALITE
T

KVA
LIT

ET

SENASTE TEKNIKEN

ANVÄNDBARA, ERGONOM
ISKA, DISKRETA 

BRA ANVÄNDARUPPLEVELSE

BRA ANVÄNDARUPPLEVELS
E

BRA ANVÄNDARUPPLEVEL
SE

PRODUKTER
by JAYS

INNOVATION

HÅLLBARA M
ED VÄLANPASSAT LJUD
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a-JAYS Series
En modellserie som lanserades sommaren 
2010 och som fått mycket god internationell 
publicitet, tack vare sin prisvärdhet och 
sitt nyskapande upplägg. a-JAYS är vår in-
stegsmodell, men har flera komponenter som 
tills nu endast har kunnat påträffas i konkur-
renternas betydligt dyrare modeller. Modellen 
presenteras i en serie och kallas One, Two, 
och Three där man för varje extra 100 kr får 
mer tillbehör, exklusivare finish och bättre 
ljudkvalitet. Unikt för alla a-JAYS modeller är 
dess platta trasselfria sladd.

Rek. pris: 295, 395 och 495 kr

En vidareutveckling av storsäljaren a-JAYS 
One. Här med mikrofon och enknapps-
kontroll optimerad för Android. Utvecklad 
för att tillsammans med JAYS gratis Android 
app JAYS Headset Control ge en mängd nya 
funktioner till a-JAYS One+ så som play/
pause, byta spår, ändra volym, starta appar 
och mycket mer. Finns tillgänglig i svart och 
vit version.

Rek. pris: 395 kr

Jays produktutvecklare på plats i Kina under produktion.
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a-JAYS Four
Med a-JAYS Four för iPhone som utvecklats
för Apples produkter så får man förutom
trasselfria kablar och prisvinnande ljudsigna-
turen 3-knapps kontroll för att styra alla
funktioner som ljudvolym, play/pause med
mera. a-JAYS Four för iPhone finns tillgänglig
i både svart och vit version. 

Rek. pris: 595 kr

JAYS 5 i topp
Bäst säljande modellerna 
under 2012/2013

a-JAYS Four
a-JAYS One
a-JAYS One+
a-JAYS Three
a-JAYS Two

t-JAYS Four
t-JAYS Four för iPhone kommer med en
mängd funktioner så som brusreducerande
MEMS-mikrofon, treknapps-kontroll med
full funktionsstyrning, delbara kablar för att
slippa onödiga sladdlängder, JAYS "Two-Way
Wear system" vilket innebär att man kan bära
hörlurarna på två olika sätt för att få absolut
bästa ergonomi och minimera skrapljud från
sladdar samt många fler funktioner.

Rek. pris: 895 kr

t-JAYS Series
Denna lur tar formgivningen ett steg längre och lämpar sig väl för aktiv trä-
ning. De är sannolikt de bekvämaste lurarna på marknaden med en vink-
lad ljudport och fulländad ergonomi. Med en kraftfull dynamisk högtalare 
på 10 mm får lyssnaren chans att uppleva ett fantastiskt ljud i en lur som 
är optimerad för att på minsta möjliga utrymme leverera största möjliga 
ljud. Sladden kan bäras rakt ner eller över örat för att eliminera sladdljud. 
Här är hörluren för den aktive användaren med höga krav på kvalitet.
Med den delbara sladden slipper man 70 cm kabel när man t.ex. sätter   
sin mediaspelare på ärmen/i bröstfickan. Produkten riktar sig till de som 
inte nöjer sig med något annat än det bästa när det gäller ljud, komfort 
och
anpassningsmöjligheter.

Rek. pris: 595, 695, 795 kr



JAYS ÅRSREDOVISNING MAJ 2012–APRIL 2013 | OM JAYS JAYS ÅRSREDOVISNING MAJ 2012–APRIL 2013 | OM JAYS

20 21

a-JAYS Five
Nya produktserien a-JAYS Five erbjuder
fullfunktionshörlurar i ett unikt koncept med
tre versioner för iOS, Windows och Android
(iWA). Med ännu bättre ljudkvalitet, hållbarhet
och ergonomi är detta a-JAYS seriens verkliga
prestigemodell och utan tvekan vår bästa 
in-ear lur med platt kabel hittiills.

Rek. pris: 795 kr
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UTMÄRKELSER I URVAL
a-JAYS Four   - 5/5 av Macmixing, Augusti 2012. US
  - 4,5/5 av MacObserver, Juli 2012. US
  - 5/5 och “Must Have” av Reviews4i.com, Juli 2012. US
  - 8/10 av Mactech.com, Juli 2012. US
  - “Highly Recommended” av Daily iPhone Blog, September 2012. US
  - “Best headset for iPhone and iPad for under $80” av Zdnet.com, Maj 2012. US
  - “Best Earbuds list” av Cnet.com, Juli 2012. US
  - 4/5 av iFans.com, December 2012
  - 8,5/10 av Etechmag.com, Juli 2013
  - 4/4 av Media-mixture.de, Juni 2013
  - 9/10 av MyMac.com, Juni 2012
  - Trés Recommandé, Le Journal du Geek, Juni 2012
  - 4,5/5 av Gadgetreview.com, Juni 2012
  - 4/5 av Digital trends, Augusti 2013
  - 89/100 av alaTest.nl, September 2012
  - "Very Good" av Cnet.com, Augusti 2013

a-JAYS One+  - Nominerad för Macworld Awards, Juni 2012. UK
  - 4/5 av LazyTechGuys, Augusti 2012, US
  - 8/10 av Fastforwardandrewind.com, Oktober 2012
  - #1 in list of 10. av techradar.com, Maj 2013
  - 4/5 av androidspin.com, Mars 2013
  - 2nd Place, Best in ear headphones to buy 2013 av T3.com
  - 4,5/5 av StarkInsider, September 2012
  - 5/6 av Ljud & Bild, Mars 2012

a-JAYS One  - 4/5 av Digital trends, Augusti 2013

t-JAYS One   - 8,5/10 av goodgearguide.com.au, Augusti 2013
  - Editors Choice Award, Android Magazine, Augusti 2013

t-JAYS Three  - “Bra köp”. Macworld, Maj 2012, SE
  - 4/5 av pcmag.com, Maj 2013
  - 4/5 av EarphoneSolutions.com, Maj 2012

t-JAYS Four   - 8,5/10 och “HWM Silver Award”, Juli 2012. SG
  - 9/10 av iGeneration, Maj 2012. FR
  - 4/5 av Digitallife, Juni 2012. SE
  - 4/5 av Macworld, Juli 2012. FR
  - 5/5 av The Global Playbook, Juni 2013
  - 4/5 av lesnumeriques.com, Maj 2013
  - 6/6 av Lyd & Bilde, Mars 2013
  - Silver Award av HMW Singapore, December 2012

v-JAYS   - 2nd Place, The Best Lightweight Portable Headphones av Gizmodo, Maj 2012
  - 4/5 av pcmag.com
  - 4/5 av agdlab.pl
  - 4/5 av ITproportal.com, April 2013
  - 4/5 av Digital trends, Augusti 2013
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R "A solidly performing headphone that

has been brought to 2013 with perfect
integration into iDevices."
The Global Playbook on t-JAYS Four

"Apple-esque excellence"
iFans on a-JAYS Four

"The combination of the
audio quality, features and
comfort you get for the
price is really good."
Fast forward and rewind on t-JAYS Four

"If you are in search of headphones
that could provide you with the

perfect experience when it comes
to music then with a-Jays Four

headphones you are in for a treat."
etechmag.com on a-JAYS Four"I can definitely

recommend these to
mobile users looking
for an awesome pair of
earbuds."
Omgdroid.com on a-JAYS One+

"At $100, however, the t-Jay Three
is a no-frills earphone pair with
booming low-end and sculpted

highs; it should make bass lovers
and fans of crisp vocals smile."

PCmag on t-JAYS Three

"It’s a purists’ pair of
earphones and the Curves
app even brought it closer to
professional-grade IEMs."
pinoytechblog.com on t-JAYS Four & Curves

"After testing the a-JAYS One+
I came away with a new-found respect

for the company as they are the first
headphone manufacturer I have seen to
actually fullyimplement the Android OS

into their headphones."
androidspin.com on a-JAYS One+"The bottom line is, these 

earphones should be at the 
top of your shopping list if you 
value excellent audio quality 
and portability."
goodgearguide.com.au. on t-JAYS One

"Boasting an innovative, tangle-free
cable and a sleek Scandinavian

design, you will very quickly realize
why a-JAYS easily outplays the

competition."
earphonesolutions.com on a-JAYS Three
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MARKNAD
Smartphones har lämnat ett fundamentalt och världsomspännande avtryck i dagens samhälle. 
Det har i grunden förändrat hur människor kommunicerar, producerar och konsumerar information. 
Under de senaste två åren producerades 90 % av världens totala datainformation i hela mänsklig-
hetens historia. Under 2011 överskred försäljningen av smartphones försäljningen för stationära och 
bärbara datorer genom att nå närmare 490 miljoner levererade enheter och som sedan under 2012 
ökade till 700 miljoner enheter. Med för närvarande 1 miljard smartphoneanvändare, utav världens 
totalt 6 miljarder mobilabonnenter, finns det anledning att anta att utvecklingen under överskådlig 
tid inte kommer mattas av. Detta öppnar upp enorma möjligheter för ett bolag som Jays. 

MARKNAD
Vi har på senare tid sett förändringar i konsumtionsmönster som har 
satt flera branscher i svängning. Bland annat har marknaden för por-
tabelt ljud, som en konsekvens därav, påverkats mycket positivt. Aldrig 
förr har det konsumerats så mycket musik som idag . Tydligast märks 
det inom segmentet professionellt ljud och hörlurar prissatta över 100 
USD, där försäljningen fördubblades under 2011  – långt över snittet 
för marknaden totalt. Ett segment där aktörer i branschen på kort sikt 
kunnat skapa industriella värden räknat i miljarder, men också ett 
segment med alltmer utbildade och krävande konsumenter. Det är 
ljudkvalitet, funktionalitet och högt prisvärde som dagens konsumenter 
efterfrågar och varumärken som kan representera dessa värden.
JAYS är ett globalt varumärke förankrat i kvalitet, funktion och prisvärde 
katalyserat av ett allmänomfattande och fundamentalt fenomen - en 
förändring i hur människor använder, värderar och konsumerar ljud-
produkter. Inom ramen för portabelt ljud och de kärnvärden som JAYS 
representerar, anser vi att potentialen för fortsatt tillväxt och industriellt 
inflytande nästintill enorm.

VIKTIGASTE FAKTORERNA VID KÖP AV PREMIUMHÖRLURAR

Källa: The NDP Group

HÖRLURSMARKNADEN
Den totala hörlursmarknaden uppskattas till 40 miljarder SEK  fördelat 
på 260 miljoner enheter. En siffra som förväntas öka med ytterligare 
70 miljoner enheter till 2016. Jays segment utgörs av hörlurar över 
25 USD, vilket motsvarar cirka 40 % av den totala marknaden – ett 
segment som de senaste åren har sett en markant ökning mot den 
totala försäljningen. 

JAYS MARKNAD
Jays har idag sin starkaste position i Norden och Asien, vilka båda är 
marknader med hög smartphone-penetration. Med rätt distribution 
ser vi även en stor potential i USA. Generellt kan sägas att varumärket 
Jays har en framträdande position i urbana marknader med hög ac-
ceptans för ny teknologi och mobila trender. 

Jays marknad är global och utgörs av en tilltagande demografi av 
köpstarka konsumenter som föredrar varumärken med kvalitativa 
kärnvärden framför överprissatta och överexponerade ”logo brands”. 

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

84

76

47

27
22 21

15
10 8

%

Brand Sound 
quality

Noise 
cancelling

Length 
of cord

Water/sweat 
resistant

Playback/
volume 
controls

Cordless Microphone Color

JAYS ÅRSREDOVISNING MAJ 2012–APRIL 2013 | MARKNAD

HÖRLURAR - GLOBAL FÖRSÄLJNING PER KATEGORI (%)
(228 miljoner enheter)
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Källa: Futuresource Consulting Ltd
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Den centrala gruppen är köpmedvetna individer som inte blint följer 
trender utan skapar nya genom att vara först med det senaste, som 
uppskattar god design, hög kvalitet och innovativa produkter.

Jays produkter vänder sig till individer som söker funktionella, snygga 
och kvalitativa ljudprodukter för bästa möjliga musikupplevelse oavsett 
geografisk tillhörighet, ålder eller livsstil.

KONKURRENS 
Varumärket JAYS primära kundgrupp består av musikälskande, 
designmedvetna människor i rörelse. De vill kombinera bra ljud och 
funktionalitet med god design och ergonomi. I takt med att mark-
nadens mognadsgrad ökar vad gäller kvalitet i ljud och design måste 
Jays erbjudande även fortsatt kännetecknas av en produktportfölj som 
ger fortsatt maximalt kundvärde. 
 
Marknaden för Mobile Music utvecklas snabbt. Många av de varu-
märken som för 3-5 år sedan ansågs vara marknadsledande (Senn-
heiser, Koss, AKG) får idag kämpa för att synas, samtidigt som nya 
aktörer (JAYS, Beats by Dr. Dre, Harman Kardon, SOL REPUBLIC) till 
stor del tagit över utrymmet både i retail och media. Tendensen är 
vidare att hörlurar inte längre primärt uppfattas som ett tillbehör till 
musikspelaren utan som en egen identitetsbärare, vilket också gör att 
prispunkterna tillåts höjas förutsatt att produkten levererar vad gäller 
framför allt funktionalitet och design. 
 
Varumärken som etableras och växer på marknaden kännetecknas 
generellt av en tydligt identifierad kundgrupp i kombination med en 
snabb organisation och förmågan att över tid fortsätta utveckla för 
sin kundgrupp relevanta produkter. Ett exempel på detta är Beats by 
Dr. Dre som sedan lansering 2008 tagit över 50% av den amerikan-
ska marknaden för premium headphones och nu rör sig mot andra 
produktkategorier såsom portabla högtalare, automotive, etc.



28 29

JAYS ÅRSREDOVISNING MAJ 2012–APRIL 2013 | GLOBAL NÄRVARO

GLOBAL
NÄRVARO

Regioner där Jays produkter finns representerade genom utvalda distributörer.

JAYS ÅRSREDOVISNING MAJ 2012–APRIL 2013 | GLOBAL NÄRVARO
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RISKER 
 OCH RISKHANTERING

FÖRMÅGA ATT HANTERA TILLVÄXT 
Jays verksamhet har hittills uppvisat en hög organisk tillväxt, vilket har 
ställt krav på ledningen och den operativa samt finansiella strukturen 
i Bolaget. Om Jays inte lyckas hantera tillväxt på ett effektivt sätt kan 
det påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat 
negativt. Bolagets ledning arbetar förebyggande genom att säkerställa 
att det finns effektiva processer för att kunna genomföra Bolagets 
affärsplan även vid en kraftig expansion. 
 
DISTRIBUTÖRER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE 
Jays har ett brett nätverk av återförsäljare genom utvalda distributörer 
på olika geografiska marknader, där distributören oftast ges exklusiv 
rätt att representera Jays produkter på den aktuella marknaden. 
Förlusten av en större distributör eller återförsäljare skulle på kort 
sikt kunna medföra en negativ påverkan på Bolagets omsättning och 
resultat. Bolaget minimerar risken genom att löpande ha en nära 
dialog med distributörerna samt säkerställa att samarbetet är lönsamt 
för båda parter. Bolaget har även väl formulerade distributörsavtal som 
reglerar villkoren på ett sätt som minimerar risken för Bolaget.  
 
BEROENDE AV NYCKELPERSONER 
I Jays organisation finns ett antal nyckelpersoner som är av stor vikt 
för verksamheten. Inom samtliga funktioner finns nyckelpersoner som 
besitter unik kompetens vilket är en risk för Bolaget. Skulle någon, eller 
några, av dessa nyckelpersoner lämna Bolaget kan det ha en negativ 
inverkan på verksamheten. Det är därför en viktig framgångsfaktor för 
Jays att lyckas attrahera och behålla kompetent personal. Detta upp-
nås bland annat genom god arbetsmiljö samt attraktiva arbetsvillkor.  
 
LEVERANTÖRSRISK 
Jays är för sin verksamhet beroende av ett antal leverantörer så som 
tillverkare av hörlurar och tillbehör. Om någon av Bolagets betydande 
leverantörer skulle avsluta sitt samarbete med Jays, eller om de av 
annan anledning inte skulle kunna leverera sina tjänster kan det inte 
garanteras att Jays kan sluta avtal med nya leverantörer inom önskvärd 
tid för att säkerställa nödvändig produktion. För att minimera risken 
arbetar Bolaget enbart med etablerade och seriösa tillverkare med 
vilka vi har goda och långtgående relationer. För den händelsen att ett 
leverantörssamarbete av någon anledning skulle avslutas finns alter-
nativa leverantörer inom hörlurstillverkning identifierade.

MARKNADSUTVECKLING 
Jays är verksamt på den globala marknaden för musikhörlurar, vilket 
är en marknad under konstant utveckling. På grund av detta försvåras 
möjligheterna att förutsäga den framtida utvecklingen för Bolagets 
verksamhet. För att kunna upprätthålla en hög och jämn kvalitet samt 
för att skydda Jays koncept och värderingar fordras att Bolaget till en 
väsentlig del bibehåller möjligheten att kunna kontrollera sitt distribu-
tionsnät. Bolagets förtroende hos kunderna bygger på att kunderna 
upplever Jays produkter på ett konsekvent och för Bolaget värdehöjan-
de sätt på de marknader där produkterna marknadsförs. Om en distri-
butör eller återförsäljare vidtar någon åtgärd som innebär att Bolagets 
produkter marknadsförs eller presenteras i strid med Jays positionering 
på marknaden, eller inte stämmer överens med Jays värden och 
koncept, kan Bolagets varumärke och renommé skadas. Jays erbjuder 
distributörer stöd och tydliga riktlinjer för att säkerställa att produkter-
na presenteras på ett sätt som återspeglar Jays värden.  
 
KONJUNKTUR 
Bolaget har en produktportfölj som i stor utsträckning riktar sig mot 
privatpersoner. Efterfrågan på Bolagets produkter påverkas, liksom all 
detaljhandel, av allmänna faktorer utanför Bolagets kontroll såsom, 
konjunkturutveckling, hushållens disponibla inkomst, arbetslöshetsnivå 
och andra ekonomiska faktorer. En mer gynnsam konjunktur får ett 
positivt genomslag på hushållens ekonomi, vilket vanligtvis påverkar 
deras konsumtionsmönster positivt. En försämring i konjunkturen får 
i allmänhet motsatt effekt. Jays bedriver verksamhet på olika geogra-
fiska marknader, vilket gör att konjunkturen kan se olika ut på olika 
geografiska marknader. En utdragen konjunkturnedgång med minskad 
konsumtion och minskade investeringar skulle kunna medföra en be-
tydande minskning av efterfrågan på Bolagets produkter och därmed 
kraftigt negativt påverka Jays omsättning och finansiella ställning. 
 
VALUTARISK 
Bolaget verkar internationellt och är exponerat för valutarisker som 
uppstår i samband med flödesexponering, framförallt avseende US- 
dollar (USD). Flödesexponering uppstår när Bolaget bedriver försälj-
ning eller inköp i utländsk valuta. Baserat på att Bolagets samtliga 
inköp sker i USD är flödesexponeringen av valutaflöden begränsad, 
vilket lett till att ingen kurssäkring avseende dess flöden gjorts under 
verksamhetsåret.

Det finns ett antal riskfaktorer som kan påverka Jays verksamhet och resultat. I många fall kan 
riskerna hanteras eller minimeras genom interna rutiner och ett aktivt förebyggande arbete, men i 
vissa fall styrs riskerna av yttre faktorer. Nedan beskrivs några av de riskfaktorer som kan påverka 
vår verksamhet och hur vi hanterar dessa. 
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ORGANISATION
OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 

Organisationen bygger i grunden på ett antal individer som arbetat tajt 
tillsammans under många år och kan verksamheten utan och innan.
Denna kärntrupp på sex personer har, med ett brinnande engagemang 
och mycket hög kompetens inom sitt respektive område, varit ovär-
derliga för Jays utveckling och framgångar.
 
Under verksamhetsåret har personalstyrkan förstärkts med 3 med-
arbetare inom försäljning, logistik och grafisk formgivning och i juni 
2013 utökades teamet  med ytterligare en erfaren produktutvecklare.

Jays företagskultur kännetecknas av en stark teamkänsla och stolthet 
över det vi skapar. Vi tror att riktiga underverk skapas i en miljö där det 
ges utrymme för nya idéer och med inställningen att allt är möjligt.

Vi avser att fortsatt driva Jays med en liten effektiv organisation. 
Detta möjliggörs genom effektiva arbetssätt internt samt genom 
professionella samarbetspartners inom tillverkning, distribution och 
logistik. Att behålla den ”lilla” känslan i takt med att bolaget växer är 
en viktig framgångsfaktor för Jays.

Jays verksamhet drivs från kontoret på Södermalm i Stockholm, av ett effektivt och hängivet team. 
Här bedrivs produktutveckling, ledning och administration samt försäljning av en grupp på totalt 9 
personer. Organisationen består även av 3 personer som arbetar heltid på konsultbasis inom PR och 
försäljning.

CEO
RUNE 

TORBJÖRNSEN

Chief of 
opportunities (PR)

URBAN 
KINDHULT

Graphic 
Designer
OSCAR 
LINDELL

Chief of
Business 

Development 
STEFAN 

ÅSTRAND Asia & 
Paci�c Sales

DAREN 
CHUA

Chief 
Designer
DANIEL 

ANDERSSON

Chief 
Technology 

Of�cer
PETER 

CEDMER

CFO
LISA 

FORSBERG

Nordic Sales
OLA PARRA

Accounting
HANNAH 

LUNDBERG

UK & US 
Sales

GARETH 
GIBBARD

Logistics
JONAS 

ANDERSEN

Jays organisation per 2013-04-30
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"Produkterna vi gör skapas 
för att vara meningsfulla, ge 
glädje och en genuint bättre 
användarupplevelse. Vi designar 
dem för att lösa problem och 
uppfylla ett syfte. Utan det skulle 
det inte finnas någon anledning 
att skapa dem alls."

Daniel Andersson
Chief Designer
Anställd sedan 2007

"Känslan när man står där med 
en färdig produkt och vet om att 
inget på marknaden är bättre är 

oslagbar."

Peter Cedmer
Chief Technology Officer

Anställd sedan 2007

"Vi gör något på riktigt i en bransch 
präglad av extrem kortsiktighet. 
De frågor vi ställer oss varje dag 
handlar om framtiden; hur vi 
fortsätter att leda utvecklingen 
framåt även flera år från nu."

Stefan Åstrand
Chief of Business Development
Anställd sedan 2008
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VD
RUNE TORBJÖRNSEN 

Född 1964
VD i Jays AB sedan 1 oktober 2008  
Styrelseledamot i Jays AB sedan 15 februari 2008 
Utbildning: Marknadsekonom DRMI, Stockholm 
Aktieinnehav: 225 000 aktier

Rune Torbjörnsen har gedigen internationell erfarenhet som 
VD och bolagsutvecklare, huvudsakligen från tillväxtbolag inom 
konsumentelektronik, telekom och snabbrörliga konsumentprodukter.

  

Pågående uppdrag Befattning
Jays R&D AB Styrelseledamot, VD
RLco Nordic AB Suppleant

Avslutade uppdrag Befattning
Blanchard Nordic AB Styrelseledamot
Blanchard Sverige AB Styrelseledamot
JOS AB VD
Blanchard Sverige AB VD
Blanchard Nordic AB VD
Doro AB (publ) Koncernchef, VD, 

Styrelseledamot
Doro Nordic AB VD, Styrelseledamot
Doro SAS Styrelseordförande
Doro UK Ltd Styrelseordförande
Doro Australia Pty Ltd Styrelseordförande
Doro Atlantel Sp.zo.o Styrelseordförande

CFO
LISA FORSBERG 

Född 1973 
CFO i Jays AB sedan 1 oktober 2009 
Utbildning: Ekonomlinjen Stockholms Universitet
Aktieinnehav: 52 950 aktier

Lisa Forsberg har mångårig erfarenhet av ekonomi och administration 
i tillväxtbolag med en bakgrund som egen företagare och CFO, 
huvudsakligen inom mediabranschen. 

Pågående uppdrag Befattning
Jays R&D AB Styrelseordförande
Sailing Events AB Suppleant

Avslutade uppdrag Befattning
Silverback AB CFO
Universum Communications AB CFO

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE STYRELSE & REVISOR
JAKOB JOHANSSON 

Född 1981
Styrelseordförande i Jays AB (publ) sedan mars 2012. 
Ledamot sedan oktober 2010.
VD i Transferator AB (Publ) sedan juli 2008

Utbildning: Juristlinjen Stockholms Universitet
Aktieinnehav: 0 aktier
  

Pågående uppdrag Befattning
Transferator AB Styrelseledamot
Tegelhällan AB VD och styrelseledamot
M Johansson Capital Holding AB Styrelsesuppleant
Maelir AB VD och styrelseledamot
Hästängsudds Fastighet AB Styrelsesuppleant
Nybergs Bageri AB Styrelsesuppleant
Provinsor AB (publ)  Styrelsesuppleant
BW Stalaktiten 4 AB Styrelseledamot
Provinsor Projekt AB (publ) Styrelseledamot
Provinsfastigheter I AB (publ) VD och styrelseledamot

Provinsfastigheter II AB (publ) VD och styrelseledamot
Biosensor Applications Sweden AB Styrelseledamot
Biosensor Applications International Styrelseledamot

Avslutade uppdrag
Vingåker Gärdet Fastighets AB VD och styrelseledamot
Return Services AB VD och styrelseledamot
Aqurat Fondkommission AB Styrelseledamot

MARKUS KLASSON 

Född 1974 
Styrelseledamot i Jays AB (publ) sedan oktober 2012.
VD i Axxonen Holding AB sedan 2005 och grundare till Axxonen 
gruppen, ett privat investmentbolag med intressen inom fastigheter, 
bygg och IT

Utbildning: Ekonomilinjen Linnéuniversitetet Växjö/Kalmar
Aktieinnehav: 765 770 aktier via Axxonen Holding AB
  

Pågående uppdrag Befattning
Axxonen Holding AB Styrelseledamot
Axxonen AB Styrelseledamot

Fasty Holding AB Styrelseledamot och ordförande
Fasty Aktiebolag Styrelseledamot och ordförande
Golvet Göteborg Aktiebolag Styrelseledamot och ordförande 
Golvet Göteborg Holding AB Styrelseledamot
Aprima Fastigheter AB Styrelseledamot
Swedwell Invest AB Styrelseledamot
Ställningsproffsen i Småland 
Holding AB (publ)

Styrelseledamot och ordförande    

PETER LUMHOLDT

Född 1950
Styrelseledamot i Jays AB (publ) sedan oktober 2010
Aktieinnehav: 87 998 aktier privat samt genom bolag

Pågående uppdrag Befattning
Fridas Bod AB Styrelseledamot

Avslutade uppdrag
Blanchard Sverige AB Styrelseordförande
Blanchard Nordic AB Styrelseordförande
Häringe Slott AB Styrelseordförande
Tammsvik Konferens & Herrgård 
AB

Styrelseordförande

Grythyttans Gästgivaregård AB Styrelseordförande
C/o Properties AB Styrelseordförande

C/o the Yacht AB Styrelseordförande
C/o Lifestyle AB Styrelseordförande
C/o Merchandise AB Ledamot

FREDRIK VOJBACKE 

Född 1973
Styrelseledamot i Jays AB (publ) sedan oktober 2010

CFO i Transferator AB (Publ), VD i Biosensor Sweden AB
Utbildning: Ekonomlinjen Stockholms Universitet
Aktieinnehav: 10 343 aktier genom bolag
  

Pågående uppdrag Befattning
Vojbacke Corporate Finance 
Services AB

Styrelseledamot

Transferator AB Styrelseledamot och CFO
iModules AB (publ) Styrelseledamot
Biosensor Applications 
Sweden AB

Styrelseledamot

Biosensor Applications 
International AB

Styrelseledamot

Aqurat Fondkommission AB Styrelseledamot och VD

Avslutade uppdrag
Guinevere AB Styrelseledamot
Sjunnesson Krook Partners AB Styrelseledamot
360 Holding AB Styrelseledamot
Office Provider Sweden AB Styrelseledamot och ordförande

RUNE TORBJÖRNSEN
Se under VD, sid 34

REVISOR
Alexander Hagberg  (f. 1958) 
Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB.
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VERKSAMHETEN
Jays utvecklar, designar och marknadsför hörlurar av hög kvalitet  
under eget varumärke för användning tillsammans med mobiltelefoner, 
surfplattor och mediaspelare. Jays produktportfölj erbjuder användaren 
en rad olika produkter i olika prisklasser beroende på användnings-
område och krav. Verksamheten är global och försäljningen sker 
via distributörer på respektive marknad, som hanterar försäljningen 
mot återförsäljare och detaljister. Jays produkter säljs på över 25 
marknader och återfinns i det ordinarie sortimentet hos flera stora 
elektronik- och telekomkedjor. Den nordiska marknaden är Jays enskilt 
största marknad och stod för närmare hälften av årets totala intäkter. 
Produktutvecklingen är kärnan i Jays verksamhet och ett litet hängivet 
in-house-team har sedan 2007 skapat en mängd prisvinnande pro-
dukter med målsättningen att leverera kvalitet, funktion och mervärde 
till användare.

INTÄKTER OCH RESULTAT

INTÄKTER
De totala intäkterna för året uppgick till 83,9 MSEK vilket motsvarar 
en ökning med 57 % jämfört med föregående år, då intäkterna upp-
gick till totalt 53,6 MSEK. 

Försäljningsökningen är ett resultat av ett ökat antal distributörer 
såväl som ökade volymer hos befintliga distributörer. Högre minimi-
beställningsnivåer, ett aktivt PR-arbete samt konsumenternas ökade 
efterfrågan på Jays produkter är också faktorer som bidragit till försälj-
ningsökningen. Remoteprodukterna a-JAYS Four och a-JAYS One+ var 
de enskilt bäst säljande produkterna under året.

51 % (60) av årets intäkter fakturerades i utländsk valuta (USD, GBP, 
EUR), vilka samtliga sjunkit i värde i förhållande i kronan. I lokal valuta 
uppgick försäljningstillväxten med 16 % för kvartalet och 59 % för 
helåret.

Bolaget har även påverkats av valutaförändringar avseende  leveran-
törsskulder för varuinköp i USD. Dessa redovisas under övriga rörelse-
intäkter och uppgick till totalt 1,6 MSEK (0,6) för året.

Styrelsen och verkställande direktören för Jays AB (publ) (”Jays” eller ”Bolaget”), org.nr  
556697-4365, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-05-01 – 2013-04-30. 

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD
Av årets totala försäljning utgjorde den nordiska marknaden 49 % och 
är därmed Jays största marknad. Totalt ökade hemmamarknaden med 
151 % mot föregående år vilket är ett resultat av god genomförsäljning 
i Sverige och dedikerade återförsäljare så som t.ex. Telia och Telenor, 
och att Bolaget nu även fått distribution och kommit ut på bred front i 
Norge. Även den europeiska marknaden ökade kraftigt under året, med 
75 % mot föregående år, och stod för 22 % av årets totala försäljning. 

Försäljningen på den asiatiska marknaden har däremot haft en sämre 
utveckling, och minskade under året med 18 % mot föregående år och 
utgjorde 21 % av årets, och 7 % av kvartalets, totala försäljning. Bak-
grunden till att utvecklingen i Asien inte blivit som väntat beror på flera 
faktorer. Dels har Bolaget under året genomfört att antal strategiska 
distributörsbyten i syfte att renodla distributionen av Jays produkter. 
Dessa har tagit längre tid än väntat och volymerna har ännu inte kom-
mit upp i de förväntade nivåerna. I samband med distributörsbytena 
förhandlades även priserna om i syfte att förbättra marginalerna, vilket 
också har påverkat prisbilden i marknaden och till viss del genom-
försäljning i butik. Bolaget avser att genomföra ytterligare förändringar 
för att säkerställa optimal utveckling på den Asiatiska marknaden, där 
Jays idag är en betydande aktör.

Den amerikanska marknaden har under året ökat med 22 % och 
utgjorde 8 % av både årets och fjärde kvartalets försäljning. En stor 
del av försäljningen på den amerikanska marknaden sker idag via 
flygplatsbutiker men ambitionen är att kraftigt bredda distributionen 
under innevarande år. Liksom för övriga marknader ser Bolaget en stor 
potential i USA, framför allt inom telekomsektorn. 

KOSTNADER
Totala rörelsekostnader uppgick till 73,6 MSEK för året, vilket mot-
svarar en ökning om 19,9 MSEK mot föregående års nivå på 53,7 
MSEK. Ökningen förklaras av ökade varuinköp med 17,5 MSEK, ökade 
externa kostnader så som försäljnings- och marknadsföringskostnader 
om totalt 1,1 MSEK samt ökade personalkostnaderna med 1,7 MSEK 
i och med att personalstyrkan förstärkts under året. Vidare har Bolag- 
ets nedskrivningar minskat med 0,3 MSEK samt rörelserelaterade 
valutakursförluster minskat med 0,2 MSEK mot föregående år. 

VALUTAEFFEKTER
Bolaget är exponerat för valutarisker på grund av ogynnsamma föränd-
ringar i valutakurser. Se närmare under avsnitt "Risker och riskhante-
ring" på sid 30.

Valutakursförändringar avseende kundfordringar och leverantörsskulder 
uppgick till totalt 0,6 MSEK för året och redovisas bland övriga rörelse-
intäkter med 1,6 MSEK (0,6) samt under övriga rörelsekostnader med 
-1,0 MSEK (-1,2).  Valutakursförändringar av finansiell karaktär redovi-
sas under finansiella poster och uppgick till -1,4 MSEK (-0,8) för året. 

För definitioner av nyckeltal, se sid 49.

MARGINALER
Bruttomarginalen uppgick till 40 % för helåret, vilket är en förbättring 
med 1 %-enhet mot föregående års nivå på 39 %. 

Den goda marginalen förklaras delvis av större orderkvantiteter vilket 
effektiviserar flödena samt genom att prishöjningar skett i samband 
med omförhandling av avtal och byten av distributörer under året.  
Bolaget har under året även haft låga lagerjusteringar för ersättnings-
enheter/garantiåtaganden tack vare att Jays produkter håller en hög 
kvalitetsnivå. Även lagerjusteringar avseende varuprover har varit låga 
vilket är naturligt då detta korrelerar med lanseringar av nya produkter. 

Marginalerna har också påverkas positivt under kvartalet genom sänk-
ta hemtagningskostnader då större volymer tas hem på båt istället för 
med flyg/blandfrakt. Detta innebär ökade lagernivåer men genererar 
förutom sänkta hemtagningskostnader även sänka kostnader för både 
frakter till kund samt lagerhyra.    

AVSKRIVNINGAR
Bolagets totala avskrivningar för året uppgick till 1,1 MSEK (1,4) där 
hälften avsåg balanserade utvecklingskostnader och hälften avsåg 
verktyg och inventarier. 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH INVESTERINGAR
Bolagets anläggningstillgångar består av balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten avseende nya produkter, inventarier, tillverknings-
verktyg, finansiella tillgångar samt övriga långfristiga fordringar. Finans
-iella tillgångar avser aktier i vilande dotterbolaget Jays R&D AB samt 
deposition till hyresvärd och Tullverket. Anläggningstillgångarna uppgick 
till 5,9 MSEK per 30 april 2013 (5,2). 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Bolagets omsättningstillgångar innefattar varulager, kundfordringar, 
övriga fordringar, upplupna intäkter och förutbetalda kostnader samt 
likvida medel. 

Omsättningstillgångarna uppgick till 49,0 MSEK per 30 april (35,4). 
Ökningen om 13,8 MSEK mot föregående år avser ökat lager om 11,4 
MSEK, ökade kundfordringar med 10,6 MSEK samt ökade likvida 
medel om 0,5 MSEK. Vidare har övriga fordringar minskat med 0,7 
MSEK avseende momsfordran samt att fordran om 8,0 MSEK avse-
ende tecknat ej inbetalt kapital per 2012-04-30 har reglerats under 
året. 

EGET KAPITAL
Bolagets egna kapital uppgick till 33,8 MSEK (21,8) och soliditeten 
till 61 % (54%) per 30 april 2013.

Det egna kapitalet har under året ökat med 12,0 MSEK. Ökningen 
avser årets vinst om 9,1 MSEK samt nyemissioner om totalt 2,9 MSEK 
som gjordes i oktober respektive december 2012. Totalt tecknades 
278 400 nya aktier av Jays personal, genom nyttjande av tecknings-
optioner serie 2010/2012 (TO1). Teckningsoptionsprogrammet som 
löpte ut per 2012-12-30 tecknades därmed till 100 %. Aktiekapitalet, 
som genom nyemissionerna ökade med 41 459 kr,  uppgick per 30 
april 2013 till 1 090 318 kr.

SKULDER
De kortfristiga skulderna utgörs av leverantörsskulder, upplupna kost-
nader, fakturakredit samt del av ALMI-lån. 

Per 30 april 2013 uppgick de kortfristiga skulderna till 21,3 MSEK 
(18,7), vilket motsvarar en ökning med 2,6 MSEK jämfört med före-
gående år. Skillnaden avser ökade leverantörsskulder med 6,2 MSEK 
avseende varuinköp, minskat nyttjande av fakturakredit med 3,3 
MSEK, samt återbetalning av lån till ALMI med 0,5 MSEK. Vidare har 
skuld avseende moms ökat med 0,4 MSEK och upplupna kostnader 
minskat med 0,3 MSEK. 

Bolaget hade per 30 april 2013 lån till ALMI på totalt 40 TSEK (530), 
klassificerat som kortfristigt lån. Lånet har amorterats med 490 TSEK 
under året.

Bolaget hade per 30 april 2013 en beviljad checkkredit om 1,55 
MSEK samt en beviljad fakturakredit på 8,0 MSEK, båda hos Swed-
bank. Per 30 april 2013 var checkkrediten outnyttjad och faktura-
krediten nyttjad med 0,4 MSEK. 

Efter periodens utgång har fakturakreditens limit höjts med 8 MSEK för 
att vid behov kunna hantera större ordrar och längre betalningsvillkor 
gentemot kund. Ny beviljad limit är 16 MSEK from juni 2013. Bolagets 
kuranta kundfordringar fungerar som säkerhet for fakturakrediten. Av 
de belåningsbara fordringarna har Bolaget möjlighet att erhålla likvid 
om 70 % av fakturabeloppet direkt vid fakturering, vilket innebär att 
kapital om totalt 11,2 MSEK kan frigöras genom fakturakrediten. 

KASSAFLÖDE 
Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10,3 
MSEK medan årets totala kassaflöde uppgick till 0,5 MSEK.  Årets 
överskott från den löpande verksamheten har i huvudsak använts för 
lageruppbyggnad (-11,4 MSEK) som gjorts för att möta förväntad 
efterfrågan på Bolagets produkter. Vidare uppgick årets förändringar 
av kundfordringar till -1,9 MSEK vilket delvis beror på längre betal-
ningsvillkor till kund samt förändring av leverantörsskulder avseende 
varuinköp uppgick  till + 3,0 MSEK.  

Kassaflödet för investeringsverksamheten uppgick till -1,9 MSEK för 
året avseende produktutvecklingsarbete för nya produkter samt till-
verkningsverktyg. 

Kassaflödet för finansieringsverksamheten uppgick till 2,4 MSEK för 
året, där 2,9 MSEK avser den emissionslikvid som tillfördes under 
oktober-december 2012 då personalens teckningsoptionsprogram 
TO1 fulltecknades och -0,5 avser amortering av ALMI lån. 

INVESTERINGAR
Årets totala investeringar uppgick till 2,1 MSEK, varav 1,3 MSEK avsåg 
utvecklingsarbete avseende nya produkter och 0,8 MSEK avsåg till-
verkningsverktyg.

ORGANISATION OCH PERSONAL
Jays verksamhet drivs från kontoret på Södermalm i Stockholm. Här 
bedrivs produktutveckling, ledning och administration samt försäljning
av ett team på totalt 9 personer. Vidare består organisationen av tre 
medarbetare på konsultbasis, inom PR och försäljning.

För att hantera de resursutmaningar som en kraftig expansion medför 
har Bolaget under verksamhetsåret anställt 3 personer inom logistik, 
försäljning och produktutveckling.  Av Bolagets 9 st (6) anställda per 
30 april 2013 så var 7 män och 2 kvinnor. 

MILJÖFRÅGOR
Som ett modernt och medvetet bolag är miljöansvar viktigt för Jays, 
likväl som att etiska uppförandekoder tillämpas i produk tionen och 
bland dess underleverantörer. Jays verkar för att minska påverkan 
på naturen, genom tillverkningsprocessen, frakter m.m. Inom detta 
faller också att alla förpackningar skall tillverkas av återvinningsbara 
material och den nya produktserien kommer att göras i papper istäl-
let för plats för att minska påverkan på miljön. Jays kräver också att 
underleverantörer skall respektera mänskliga rättigheter, upprät thålla 
en policy om icke-diskriminering och även sörja för godtag bara arbets-
förhållanden för sina anställda. Såvitt styrelsen för Bolaget känner till 
existerar inga miljöproblem som bedöms väsentligen kunna påverka 
Bolagets ekonomiska ställning. 

       2012-
             

2011-
       

2010-
       

2009-
TSEK        2013 2012 2011 2010

Omsättning 83 930 53 554   23 906    5 314

Nettoresultat    9 133    -  1 205    -  7 516    -  13 993    

Soliditet (%)     62%      54%      5%       40%

FLERÅRSÖVERSIKT



38 39

JAYS ÅRSREDOVISNING MAJ 2012–APRIL 2013 | FÖRVALTNINGSBERÄTTLESE JAYS ÅRSREDOVISNING MAJ 2012–APRIL 2013 | FÖRVALTNINGSBERÄTTLESE

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kr) 

Överkursfond   26 680 020

Balanserat resultat     - 3 059 124 

Årets vinst      9 133 418 

   32 754 314

Disponeras så att i ny räkning överföres 32 754 314

Förslaget innebär att årets vinst om 9 133 418 kr 
balanseras i ny räkning.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Bolaget har inga betydande transaktioner, skulder eller fordringar gent-
emot närstående förutom sedvanliga löner och ersättningar till styrelse 
och ledande befattningshavare.

SKATT
Bolagets skattemässiga underskott för taxering 2012 har fastställts till 
33 499 122 kr.  Bolagets skattemässiga underskott för taxering 2014 
bedöms uppgå till 25 570 330 kr. Se närmare under not 8.

RISKER OCH RISKHANTERING
Se sidan 30.

STYRELSEN
På årsstämman den 4 oktober 2012 omvaldes styrelseledamöterna 
Jakob Johansson, Peter Lumholdt, Rune Torbjörnsen och Fredrik Voj-
backe. Markus Klasson valdes in som nya styrelseledamot.  Under 
verksamhetsåret har 5 styrelsemöten ägt rum. 

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN OCH UTSIKTER FÖR 
VERKSAMHETSÅRET 2013/2014
Försäljningsfokus kommer närmast framöver att ligga på redan 
etablerade marknader som Norden, Europa och Asien/Pacific. Efter 
räkenskapsårets utgång har Bolaget tecknat nytt avtal för nordiska 
marknaden med en den ledande distributören inom Telekom: 20:20 
Mobile, som förutom en starkare position på den svenska marknaden 
även öppnar upp för nya marknader såsom Finland där Jays produkter 
i dagsläget inte finns representerade. 

Bolaget arbetar aktivt med införsäljnings- och PR arbete inför ut-
rullningen av den nya produktserien a-JAYS Five som sker under Q2 
(september 2013). Produktserien erbjuder fullfunktionshörlurar i tre 
versioner för iOS, Windows och Android vilket är ett unikt koncept och 
stärker Jays position ytterligare på den konkurrensutsatta hörlursmark-
naden. Pga förseningar i pre-produktionsfasen, beroende på Bolagets 
högt ställda krav innan produkterna godkänns för massproduktion, så 
har produkterna blivit försenade ca 2 månader mot ursprungsplanen 
vilket medfört ett försäljningstapp under första kvartalet då distributör- 
erna varit återhållsamma med ordrar i väntan på de nya produkterna. 
Försäljningen förväntas ta fart igen under andra kvartalet, både genom 
nya och befintliga produkter, då en stor del av distributörernas inköp 
inför julförsäljningen förväntas ske i oktober månad.

Bolaget befinner sig alltjämt i en kapitalkrävande fas och räknar med 
en fortsatt expansion vilket ställer höga krav på lagerfinansiering.
Bolaget har idag fördelaktiga betalningsvillkor från huvudleverantörer 
i kombination med befintliga kreditfaciliteter på 17,5 MSEK att tillgå 
vid behov. Då merparten av bolagets krediter utgörs av en fakturakredit 
(16 MSEK) vilken förutsätter belåning av kundfakturor så är Bolaget 
beroende av en positiv försäljningsutveckling för sin fortsatta finansie-
ring. Givet en ökad lageruppbyggnad i och med den nya produktserien 
a-JAYS Five så är Bolaget beroende av ett positivt marknadsmottag-
ande av densamma. I det fall försäljningen av den nya produktserien 
skulle avvika väsentligt från förväntade nivåer så kan bolaget komma 
att behöva ta in externt kapital för att säkra fortsatt finansiering.

För att säkerställa fortsatt lönsam tillväxt kommer vi under verksam-
hetsåret 2013/2014 att genomföra varumärkesinvesteringar på ett 
antal viktiga nyckelmarknader. Vidare planeras under året en förstärk-
ning av Jays säljorganisation samt rekrytering av ytterligare en produkt- 
utvecklare att säkra fortsatta banbrytande produktlanseringar och en 
breddning av Jays produktportfölj.

PETER LUMHOLDT
Styrelseledamot

MARKUS KLASSON
Styrelseledamot

FREDRIK VOJBACKE 
Styrelseledamot

Stockholm den 16 september 2013

JAKOB JOHANSSON    
Styrelseordförande

RUNE TORBJÖRNSEN  
Verkställande direktör & styrelseledamot

Revisorspåteckning
 
Min revisionsberättelse har lämnats den 16 september 2013. 

ALEXANDER HAGBERG 
Auktoriserad revisor
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Maj 2012 - Maj 2011 -

Apr 2013 Apr 2012 

SEK Not 12 mån 12 mån

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning  81 086 894     51 984 847    

Aktiverat utvecklingsarbete  1 278 928     971 329    

Valutakursvinster 1 528 303 594 122

Övriga rörelseintäkter 36 870 3 954    

Summa intäkter  83 930 995     53 554 252    

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -50 021 541    -32 519 539    

Övriga externa kostnader 2,3 -13 025 437    -11 913 395    

Personalkostnader 4 -8 363 615    -6 632 397    

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar

5 -1 128 395    -1 419 402    

Valutakursförluster -1 012 874    -1 196 893    

Summa rörelsens kostnader -73 551 862    -53 681 627    

Rörelseresultat 6  10 379 133    -127 375    

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag  -       -      

Nedskrivning av aktier i dotterbolag 7 - -10 000

Ränteintäkter och liknande resultatposter 12 648    2 545    

Valutakursvinster 218 390 607 676

Räntekostnader  -46 945    -867 124    

Valutakursförluster -1 429 808    -810 349    

Summa finansiella poster -1 245 715    -1 077 252    

Resultat efter finansiella poster  9 133 418    -1 204 627    

Skatt* 8  -       -      

PERIODENS RESULTAT  9 133 418    -1 204 627    

RESULTATRÄKNING

* Ingen skatt utgår då bolaget kan nyttja skattemässiga underskott för kvittning. Se närmare under not 8, sid 45.
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BALANSRÄKNING
SEK Not 2013-04-30 2012-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 9  3 532 279     2 753 189    

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och verktyg 10  2 067 442     1 884 470    

 

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 11,12  39 334     39 334    

Andra långfristiga fordringar 13  293 530     473 530    

  332 864     512 864    

Summa anläggningstillgångar  5 932 585     5 150 523    

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Färdiga varor och handelsvaror  23 956 629     12 544 623    

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  22 034 172     11 407 882    

Övriga fordringar 14  1 610 909  2 476 037    

Tecknat, ej inbet aktiekapital  -       7 997 130    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15  390 151     413 311    

  24 035 232  22 294 360    

Kassa och bank  1 053 542     560 095    

 

Summa omsättningstillgångar  49 045 423     35 399 078    

SUMMA TILLGÅNGAR  54 977 988     40 549 601    
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SEK Not 2013-04-30 2012-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 16

Bundet eget kapital

Aktiekapital  1 090 318     929 768    

Ej registrerat aktiekapital  -       7 997 130    

  1 090 318     8 926 898    

Fritt eget kapital

Överkursfond  26 680 020     15 962 000    

Balanserat resultat -3 059 124    -1 850 678    

Periodens resultat  9 133 418    -1 204 627    

  32 754 314     12 906 695    

Summa eget kapital  33 844 632     21 833 593    

Skulder

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 17 -  40 000    

 

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 18  -       -      

Skulder till kreditinstitut 40 000        490 000    

Förskott från kunder  -       -      

Leverantörsskulder  19 153 672     12 931 259    

Skulder till koncernföretag  46 929     43 742    

Övriga skulder 19  1 032 366     3 956 770    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20  860 389     1 254 237    

  21 133 356     18 676 008    

Summa skulder  21 133 356     18 716 008    

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  54 977 988     40 549 601    

Ställda säkerheter 21

För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar 4 200 000 4 200 000

Pantsatta kundfordringar 13 050 618 9 175 672

17 250 618 13 375 672

Ansvarsförbindelser  21 - 50 000
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Maj 2012- Maj 2011-

April 2013 April 2012

SEK 12 mån 12 mån

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat före skatt   9 133 418    -1 204 627    

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  1 128 395     1 416 834    

Betald skatt  -       -      

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet   10 261 813     212 207    

Förändringar i rörelsekapitalet:

Förändring av varulager -11 412 005    -6 327 986    

Förändring av kortfr fordringar -1 867 393    -15 483 248    

Förändring av kortfr skulder  3 033 867     5 349 834    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  16 282    -16 249 193    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 320 682    -1 661 750    

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -769 774    -835 716    

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  180 000    -400 000    

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 910 456    -2 897 466    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission  2 877 621     22 279 071    

Förändring av checkräkningskredit  -      -2 237 165    

Amortering av lån -490 000    -490 000    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   2 387 621     19 551 906    

PERIODENS KASSAFLÖDE   493 447     405 247    

Likvida medel periodens början  560 095     154 848    

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT  1 053 542     560 095    

KASSAFLÖDESANALYS
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NOTER
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 
 
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och med 
tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från 
Bokföringsnämnden. För de fall allmänt råd från Bokföringsnämnden 
saknas för en för företaget väsentlig fråga har vägledning hämtats från 
Redovisningsrådets rekommendationer samt uttalanden från dess 
akutgrupp. 
 
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där 
inget annat anges. 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
 
Fordringar och skulder har omvärderats till aktuell valutakurs per 
balansdagen. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräk-
nas inflyta. 
 
INTÄKTSREDOVISNING 
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kom-
mer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt 
värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt 
vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. 
 
Vid försäljning av varor redovisas företagets inkomster som intäkt 
när företaget har överfört de väsentliga risker och förmåner som är 
förknipade med varornas ägande till köparen, när företaget inte be-
håller något engagemang i den löpande förvaltningen som förknippas 
med ägande och utövar inte heller någon reell kontroll över de varor 
som sålts, när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, när 
det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som företaget ska få av 
transaktionen kommer att tillfalla företaget samt när de utgifter som 
uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 
IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till an-
skaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan 
och eventuella nedskrivningar.  
 
Avskrivning sker linjärt på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde 
med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas: 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  20% 
Inventarier och verktyg    20% 
 
Redovisat värde granskas beträffande eventuell värdeminskning när 
händelse eller ändrade förutsättningar indikerar att det redovisade 
värdet eventuellt inte kommer att kunna återvinnas. Om det finns 
sådana indikationer och om det redovisade värdet överstiger det 
förväntade återvinningsbara beloppet skrivs tillgångarna ned till det 
återvinningsbara beloppet, vilket motsvarar det högsta av nettoförsälj-
ningsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet utgörs av nuvärdet av 
de förväntade framtida kassaflödena enligt en diskonteringsfaktor före 
skatt, som avspeglar marknadens aktuella uppskattning av pengars 
tidsvärde och de risker, som förknippas med tillgången. Nedskrivningen 
redovisas i resultaträkningen.  
 
SKATTER INKL UPPSKJUTEN SKATT 
Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden, 
innebärande att uppskjuten skatt beräknas för balansdagens samtliga 
indentifierade temporära skillnader mellan å ena sidan tillgångarnas 
eller skuldernas skattemässiga värden och å andra sidan deras redo-
visade värden.  

Uppskjuten skatteskuld redovisas i balansräkningen för alla skatte-
pliktiga temporära skillnader 
- utom då den uppskjutna skatteskulden avser goodwill eller avser en 
tillgång eller skuld i en transaktion som inte är ett företagsförvärv eller 
samgående och, som vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar 
redovisad eller skattepliktig vinst eller förlust samt  
 
- som hänför sig till investeringar i dotterbolag, intressebolag och 
intressen i joint ventures, utom då koncernen har ett bestämmande 
inflytande över när återföringen av den temporära skillnaden skall ske 
och det är sannolikt att den temporära skillnaden inte kommer att 
återföras under överskådlig framtid.  
 
Uppskjutna skattefordringar redovisas för alla avdragsgilla temporära 
skillnader och outnyttjade underskottsavdrag, i den utsträckning det 
är sannolikt att framtida skattepliktiga vinster kommer att finnas 
tillgängliga och mot vilka de temporära skilllnaderna eller outnyttjade 
underskottsavdragen kan komma att utnyttjas,  
 
- utom då uppskjuten skattefordran hänför sig till en avdragsgill tem-
porär skillnad för en tillgång eller skuld i en transaktion, som inte är ett 
företagsförvärv eller ett samgående och som, vid tidpunkten för trans-
aktionen, varken påverkar redovisat eller skattepliktigt resultat samt 
 
- när det gäller avdragsgilla temporära skillnader som hänför sig till 
investeringar i dotterbolag, intresseföretag och intressen i joint ven-
tures redovisas de uppskjutna skattefordringarna i den utsträckning 
det är sannolikt att de temporära skillnaderna kommer att återföras 
under överskådlig framtid och en skattepliktig vinst kommer att finnas 
tillgänglig som den temporära skillnaden kan utnyttjas mot.  
 
VARULAGER 
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och 
dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljnings-
värde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försälj-
ningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i 
varulagret har beaktats. 
 
KONCERNFÖRHÅLLANDEN 
Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantags- 
reglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ upprättas ingen koncern- 
redovisning. 
 
 
NOT 2 ARVODE TILL REVISORER 
 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, 
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att 
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagel-
ser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbets-
uppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.

 2012-05-01 2011-05-01

 2013-04-30 2012-04-30

Ernst & Young

Revisionsuppdrag 184 570 174 830

Revisionsverksamhet 
utöver revisionsuppdrag

58 000 23 300

 242 570 198 130
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NOT 3 LEASING 
 
Årets leasingavgifter avseende leasingavtal, uppgår till 138 835 (109 
647) kronor. Framtida leasing åtagande, för kommande 36-månaders-
period, beräknas uppgå till 540 000 kronor.  
 
 
NOT 4 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

2012-05-01 2011-05-01

 2013-04-30 2012-04-30

Medelantalet anställda

Kvinnor 2 2

Män 7 4

 9 6
       

Löner och andra ersättningar

Rune Torbjörn-
sen

Verkställande 
direktör

1 780 000 1 620 000

Jakob Johannson Styrelseordförande 80 000 42 466

Peter Lumholdt Ledamot 60 000 57 534

Fredrik Vojbacke Ledamot 60 000 40 000

Markus Klasson Ledamot 35 000 17 096

(Perioden oktober 2012 - april 2013)

Övriga anställda 3 591 173 2 678 360

5 606 173 4 455 456
 

Sociala kostnader 

Pensionskostnader för VD 421 405 386 904

Pensionskostnader övriga anställda 274 494 135 241

Sociala avgifter VD 559 276 509 004

Sociala avgifter övriga anställda 1 223 677 956 368

Övriga personalkostnader 
(inkl. rekrytering)

513 591 346 520

2 992 442 2 334 037

Totala löner, ersättningar, sociala 
kostnader och pensionskostnader

8 598 615 6 789 493

Avgår styrelsearvoden som redovisas 
under övriga rörelsekostnader

-235 000 -157 096

Summa personalkostnader 8 363 615 6 632 397

Upppsägningstiden för verkställande direktör uppgår till 6 månader. 
Uppsägningstiden vid uppsägning från Bolagets sida uppgår till 12 
månader.   
  
För nästkommande räkenskapsår förelås styrelsearvoden utgå med 
80 000 kr per år för styrelseordförande och 60 000 kr per år för 
ledamöter.   

NOT 5 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade 
nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter   20 %  
     
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier och verktyg   20 %  

Bolagets totala avskrivningar uppgick till 1,1 MSEK för året, en minsk-
ning  med 0,3 MSEK mot föregående års nivå på 1,4 MSEK, vilket 
förklaras av att även nedskrivningar ingår i föregående års siffra.  
    
Av årets totala avskrivningar avsåg hälften balanserad utvecklingstid 
och hälften verktyg och inventerier.   
 

NOT 6 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG

Under året har inga koncerninterna inköp eller försäljningar ägt rum.

NOT 7 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2011-05-01 2011-05-01

 2012-04-30 2012-04-30

Nedskrivningar 0 -10 000

0 -10 000

NOT 8 SKATTEMÄSSIGA UNDERSKOTTSAVDRAG 

Vid genomförd utredning av bolagets skattemässiga underskott 
har konstaterats att det inrullande skattemässiga underskottet om 
8 092 213 kr från beskattningsår 2007-05-01 – 2008-04-30 
(taxeringsår 2009) går förlorat pga den sk ballongregeln. Med anled-
ning av detta har de skattemässiga underskotten för taxeringsåren 
2010-2011 justerats med motsvarande belopp.   
   
Med beaktande av ovanstående har Bolagets skattemässiga under-
skott för taxering 2012 fastställts till 33 499 122 kr (26 057 912 kr).  
     
Bolagets skattemässiga underskott för taxering 2014 beräknas uppgå 
till 25 570 330 kr.  
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NOT 9 BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN

2013-04-30 2012-04-30

Ingående anskaffningsvärden  4 307 433     2 645 683    

Utvecklingsarbeten under 
perioden

 1 320 682     1 661 750    

Försäljningar/utrangeringar

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

 5 628 115     4 307 433    

Ingående avskrivningar -1 554 244    -1 054 745    

Försäljningar/utrangeringar  -  - 

Årets avskrivningar -541 592    -499 499    

Utgående ackumulerande 
avskrivningar

-2 095 836    -1 554 244    

Utgående redovisat värde  3 532 279     2 753 189    

 
Balanserade utvecklingsarbeten avser i sin helhet aktiverade löner, 
dvs personalens nedlagda tid för arbete med nya produkter.

NOT 10 INVENTARIER OCH VERKTYG  

2013-04-30 2012-04-30

Ingående anskaffningsvärden  4 342 456     3 506 739    

Inköp  769 774     843 716    

Försäljningar/utrangeringar  -      -8 000    

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

 5 112 230     4 342 456    

Ingående avskrivningar -2 197 356    -1 540 650    

Försäljningar/utrangeringar -21 046     2 567    

Årets avskrivningar -586 803    -659 273    

Utgående ackumulerande 
avskrivningar

-2 805 204    -2 197 356    

Ingående ackumulerade 
nedskrivningar

-260 630     -      

Årets nedskrivningar  21 046    -260 630    

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar

-239 584    -260 630    

Utgående redovisat värde  2 067 442     1 884 470    

 
 

NOT 11 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2013-04-30 2012-04-30

Ingående anskaffningsvärde 39 334 39 334

Lämnade aktieägartillskott - 10 000

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

39 334 49 334

Nedskrivning - -10 000

Utgående redovisat värde 39 334 39 334

NOT 12 SPECIFIKATION ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Namn Kapital-
andel

Rösträtts-
andel

Antal 
andelar

Bokfört 
värde

Jays R&D AB 100% 100% 1 000 39 334

    39 334

     

 Org.nr Säte Eget 
kapital

Resultat

Jays R&D AB 556698-
8662

Stockholm 52 334 -

NOT 13 ANDRA LÅNGSIKTIGA FORDRINGAR 

2013-04-30 2012-04-30

Ingående 473 530 73 530

Förändring fordringar -180 000 400 000

Utgående fordringar 293 530 473 530

Utgående redovisat värde 293 530 473 530

Ingående fordran avser deposition till hyresvärd samt Tullverket. 
Minskning av fordran avser delåterbetalning av deposition från 
Tullverket. 
 
 
NOT 14 ÖVRIGA FORDRINGAR 
 
Övriga fordringar om 1 610 909 kr avser i sin helhet skatt och moms. 
 
 
NOT 15 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2013-04-30 2012-04-30

Förutbetalda hyror 64 035 60 120

Förutbetalda försäkringspremier 105 221 67 107

Förutbetalda bankavgifter 53 333 80 000

Övriga förutbetalda kostnader 167 562 206 084

390 151 413 311
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NOT 16 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

SEK  Aktiekapital  Pågående 
nyemision 

 Överkurs-
fond 

 Emissions-
kostnader 

 Balanserat 
resultat 

 Årets
resultat 

 Summa 
eget kapital 

Belopp per 2012-05-01  929 768    7 997 130    15 962 000   -2 095 199 244 521 -1 204 627  21 833 593   

Disposition av resultat enligt 
beslut av årets stämma

-1 204 627 1 204 627  -     

Omföring föregående års 
emissionskostnader

2 095 199 -2 095 199  -     

Registrerad emission avs. 
teckning gm TO2, maj 2012

 119 091   -7 997 130    7 878 039   -3 819 -3 819   

Registrerad emission avs. 
teckning TO1, oktober 2012

 38 004    2 603 316    2 641 320   

Registrerad emission avs. 
teckning TO1, december 2012

 3 455    236 665    240 120   

Årets resultat 9 133 419  9 133 419   

Belopp per 2013-04-30  1 090 318    -  26 680 020   -3 819 -3 055 305 9 133 419  33 844 632   

NOT 17 LÅNGFRISTIGA SKULDER

2013-04-30 2012-04-30

Skulder till kreditinstitut - 40 000

- 40 000
Den långfristiga delen av ALMI-lån har återbetalats under året.

NOT 18 CHECKRÄKNINGSKREDIT

2013-04-30 2012-04-30

Checkräkningskredit Swedbank 1 550 000 1 850 000

Uttnyttjad kredit 0 0

NOT 19 ÖVRIGA SKULDER

I övriga skulder ingår lån till Swedbank Finans med 0,5 MSEK av-
seende nyttjad fakturakredit samt avdragen skatt och sociala avgifter 
med 0,5 MSEK.

 

NOT 20 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA KOSTNADER

2013-04-30 2012-04-30

Upplupna styrelsearvoden 0 183 988

Upplupna semesterlöner 312 714 372 222

Upplupna sociala avgifter 95 803 116 952

Upplupen löneskatt 295 497 180 412

Övriga interimsskulder 156 375 400 663

860 389 1 254 237

NOT 21 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

2013-04-30 2012-04-30

För skulder till kreditinstitut:

Företagsinteckningar 4 200 000 4 200 000

Pantsatta kundfordringar 13 050 618 9 175 672

Pantsatt konto avs. bankgaranti 50 000

17 250 618 13 425 672
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REVISIONSBERÄTTELSE
JAYS ÅRSREDOVISNING MAJ 2012–APRIL 2013 | NYCKELTAL

FINANSIELLA NYCKELTAL 

DEFINITIONER AV NYCKELTAL OCH BEGREPP

Maj 2012- Maj 2011 -

April 2013 Apr 2012 

SEK 12 mån 12 mån

Bruttomarginal 40% 39%

Rörelsemarginal 12% Neg.

Soliditet, % 62% 54%

Nettoskuldsättningsgrad, % Neg. 17%

Avkastning på eget kapital 27% Neg.

DATA PER AKTIE

Antal aktier vid periodens slut  7 321 619    6 243 506   

Antal aktier i snitt under perioden  7 188 648    4 491 342   

Resultat per aktie, kr 1,27 Neg.

Eget kapital per aktie, kr 4,71 4,86

Utdelning per aktie, kr 0 0

DATA PER AKTIE

ANTAL AKTIER VID PERIODENS SLUT 
Antal utestående aktier vid periodens slut.

ANTAL AKTIER I SNITT UNDER PERIODEN 
Summan av antal aktier för respektive dag under perioden delat med 
periodens antal dagar.

RESULTAT PER AKTIE, KR
Resultat efter skatt dividerat med antalet aktier i snitt. 

EGET KAPITAL PER AKTIE, KR
Eget kapital dividerat med antalet aktier i snitt.

UTDELNING PER AKTIE, KR
Total utdelning under perioden dividerat med antalet aktier i snitt.

VERKSAMHETSÅR 
Med verksamhetsår avses Bolagets verksamhetår som löper från maj 
till och med april. 

KVARTAL
Kvartal är angivna med hänsyn till Bolagets verksamhetsår, ej 
kalenderår. Följande månader avses för respektive kvartal:

Q1  Maj - Juli
Q2 Augusti - Oktober
Q3 November - Januari 
Q4 Februari - April
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AKTIEN OCH ÄGARSTRUKTUR
AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

AKTIEN

Sedan den 19 december 2011 handlas JAYS aktie på NASDAQ OMX First North.

År Månad Händelse Förändring
 antal aktier

Totalt antal 
aktier

Ökning av aktie-
kapital (kr)

Kvotv. 
(kr)

 Totalt aktiekapi-
tal (kr) 

2011 Januari Nyemission  283 334    3 190 134    113 333,60   0,40  1 276 053,60    

2011 Januari Konvertibel inlösen  112 338    3 302 472    44 935,00   0,40  1 320 988,60    

2011 Februari Konvertibel inlösen  66 503    3 368 975    26 601,20   0,40  1 347 589,80    

2011 Februari Konvertibel inlösen  75 092    3 444 067    30 036,80   0,40  1 377 626,60    

2011 April Konvertibel inlösen  25 072    3 469 139    10 029,00   0,40  1 387 655,60    

2011 Juni Minskning aktiekapital  3 469 139   -871 045,55   0,15  516 610,05    

2011 September Konvertibel inlösen  50 000    3 519 139    7 445,80   0,15  524 055,85    

2011 Oktober Nyemission  2 346 092    5 865 231    349 379,82   0,15  873 435,66    

2012 Februari Teckning genom TO 2  77 880    5 943 111    11 597,89   0,15  885 033,55    

2012 Mars Teckning genom TO 1  23 200    5 966 311    3 454,89   0,15  888 488,44    

2012 Mars Teckning genom TO 2  277 195    6 243 506    41 279,20   0,15  929 767,64    

2012 April Teckning genom TO 2  799 713    7 043 219    119 091,30   0,15  1 048 858,96    

2012 Oktober Teckning genom TO 1  255 200    7 298 419    38 003,76   0,15  1 086 862,72    

2012 December Teckning genom TO 1  23 200    7 321 619    3 454,89   0,15  1 090 317,61   
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Diagrammet visar kursutvecklingen för Jays AB’s aktie (JAYS) under verksamhetsåret Maj 2012 – April 2013. 
Sista betalkurs den 30 april 2013 var 19,50 kr vilket motsvarande ett totalt värde om ca 143 Mkr.

SEK

INCITAMENTSPROGRAM

Tidigare incitamentsprogram ”Teckningsoptionsprogram 2010/2012” 
löpte ut 2012-12-30 och fulltecknades av Jays personal. Inför 
årsstämman som kommer att hållas den 9 oktober 2013 har Jays 
styrelse lagt fram ett förslag om ett nytt teckningsoptionsprogram för 
Jays personal med syfte att intresset för bolagets utveckling – liksom 
bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet 
under kommande år stimuleras.

Förslaget innebär i korthet att bolagsstämman ska besluta om en 
riktad emission av högst 360 000 teckningsoptioner med rätt till 
nyteckning av 360 000 aktier i bolaget. Fullt utnyttjande av samtliga 
teckningsoptioner skulle innebära en utspädning om 4,9 %. För mer 
information om det föreslagna incitamentsprogrammet hänvisas till de 
fullständiga villkor som finns publicerade på Jays hemsida: 
http://ir.jays.se/annual-general-meeting.cfm
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AKTIEÄGARE

Aktieägare Antal aktier % andel 

Försäkringsbolaget Avanza pension 805 379 11,0%

Axxonen Holding AB (fd Aprima Holding AB) 765 770 10,5%

ABN Amro Bank 723 340 9,9%

Anette Rasch 457 824 6,3%

Guntis Brands 291 848 4,0%

Svenska Handelsbanken SA 266 541 3,6%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 226 190 3,1%

Six Sis AG 229 059 3,1%

Rune Torbjörnsen 225 000 3,1%

Creandum II General Partner Limited 151 031 2,1%

Övriga aktieägare 3 179 669 43,4%

Total 7 321 619 100,0%

Uppgifterna baseras på aktiebok per 2013-06-28, förd av Euroclear Sweden AB.

Namn Befattning Aktier

Rune Torbjörnsen CEO  225 000    (204 000)

Lisa Forsberg CFO 52 950   (12 500)

Peter Cedmer Chief Technology Officer 54 000 (32 000)

Daniel Andersson Chief Designer  26 200      (16 000)

Stefan Åstrand Chief of Business Development 46 000      (61 999)

Urban Kindhult Chief of Opportunities (PR) 8 728    (8 728)   

Hannah Lundberg Accounting 19 999 ( 10 000)

Markus Klasson* Styrelseledamot 765 770 (765 770)

Peter Lumholdt * Styrelseledamot 87 998 (87 998)

Fredrik Vojbacke* Styrelseledamot 10 343 (10 343)

Jakob Johansson* Styrelseledamot  0 (895 753)

Alexander Hagberg Revisor 0 (0)

INSYNSPERSONERS AKTIEINNEHAV

Uppgifterna avser innehav per 2013-06-28 

* Genom bolag
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KOMPLETTERANDE INFORMATION

LEGAL STRUKTUR
Bolagets legala struktur består av Jays AB (publ) samt det helägda 
dotterföretaget Jays R&D AB. All verksamhet bedrivs i Jays AB som är 
ett Moderföretag, men med anledning av undantagsreglerna i årsredo-
visningslagen 7 kap. 3§ upprättas ingen koncernredovisning. 

VÄSENTLIGA AVTAL
Bolagets mest väsentliga avtal är ingångna med i första hand 
distributörer. Distributionsavtalen är ingångna med olika distributörer 
i olika länder. Dessa distributionsavtal är huvudsakligen i överens-
stämmelse med ett standardiserat distributionsavtal som Bolaget har 
tagit fram tillsammans med en extern legal rådgivare. 

Centrala regleringar i det standardiserade distributionsavtalet inne-
fattar normalt att distributören erhåller en exklusiv distributionsrätt 
avseende ett visst geografiskt område, att det är distribtutören som 
ansvarar för alla regulatoriska krav i sitt geografiska område, att 
avtalet gäller i 24 månader, samt att Bolagets ansvar är föremål för 
långtgående ansvarsbegränsningar.  

Det standardiserade distributionsavtalet stadgar att svensk lag skall 
vara tillämplig samt att eventuella tvister skall avgöras av svensk 
domstol. Det kan dock inte uteslutas att vissa utländska jurisdik-
tioner (särskilt utanför EU) skulle kunna ha begränsningar avseende 
giltigheten av lagvalet och jurisdiktionsvalet. 

Vidare kan inte uteslutas att vissa utländska jurisdiktionen har 
tvingade lagbestämmelser till förmån för en exklusiv distributör. Det 
kan t.ex. vara fråga om skyldighet att tillämpa en viss minsta up-
psägningsperiod eller en rätt för den exklusive återförsäljaren att få en 
ersättning vid avtalets upphörande

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Bolagets produkter har utvecklats internt och Bolaget äger den know-
how och de immateriella rättigheter som kan finnas avseende produk-
terna. Bolaget har inte överlåtit några immateriella rättigheter till tredje 
man. Bolaget har inte heller upplåtit någon nyttjanderätt till 
immateriella rättigheter avseende produkter.

Bolagets internationella distributionsavtal klargör att distributörerna 
inte får någon äganderätt till Bolagets immateriella rättigheter och 
motsvarande regleringar återfinns även i Bolagets avtal med de lego-
tillverkare som på Bolagets uppdrag producerar produkter. 

Med undantag av vissa standardprogramvaror som används av Bolaget 
enligt licensavtal är Bolaget inte beroende av tillgång till någon annans 

immateriella rättigheter. En av Bolagets viktigaste immateriella till-
gångar utgörs av varumärket JAYS. Bolaget är innehavare av en svensk 
varumärkesregistering för ordmärket JAYS (Reg Nr 0391055) som 
omfattar relevanta produktkategorier (öronlurar, hörlurar, headsets, 
etc). Kännetecknet JAYS skyddas därutöver även av en motsvarande 
EU varumärkesregistrering (Reg Nr 004813515), samt i 10-tal länder 
utanför EU.

Även Bolagets logotype (figur med bokstäverna A och Y) har skyddats 
genom varumärkesregistreringar i EU (Reg Nr 004813499) och i 
USA (Reg Nr.3,396,218).  Därutöver innehar Bolaget vissa andra 
registrerade rättigheter, såsom mönsterregistreringar och designskydd 
inom EU.

FÖRSÄKRINGAR
Bolaget anlitar en professionell försäkringsförmedlare för upphand-
ling av försäkringar och Styrelsen är av uppfattningen att Bolagets 
verksamhet är tillfredsställande försäkrad. Bolaget har även en 
ansvarsförsäkring för styrelse och VD till ett försäkringsbelopp om 10 
MSEK.

TVISTER
Bolaget är inte och har inte under den senaste tolvmånadersperioden 
varit part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande som har eller 
nyligen haft betydande effekt på Bolagets finansiella ställning eller 
lönsamhet. Bolagets styrelse känner inte heller till några omständig-
heter som skulle kunna leda till att något sådan rättsligt förfarande 
eller skiljeförfarande skulle kunna uppkomma.

HANDLINGAR
Bolagets bolagsordning och årsredovisningar för räkenskapsåren 
2006-2013 inklusive revisionsberättelser finns tillgängliga på Bolagets 
kontor med adress Åsögatan 121, Stockholm samt på Bolagets 
hemsida, www.jays.se.

ÖVRIG INFORMATION
Bolagets registrerade firma är Jays AB (publ) Bolagets organisations-
nummer är 556697-4365. Bolaget har sitt säte i Stockholm. Bolaget 
är ett aktiebolag, vars associationsform regleras av aktiebolagslagen 
(2005:551). 

AKTIEBOK 
Företagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, 103 
97 Stockholm, (fd VPC), som registrerar aktierna på den person som 
innehar aktierna. 
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INFORMATION TILL AKTIEÄGARE

ÅRSSTÄMMA
Årsstämma i Jays AB (publ) kommer att hållas den 9 
oktober 2013 kl. 16.00 i Skarp Stockholm Advokat-
byrås lokaler på Birger Jarlsgatan 6B, 8 tr, 103 92 
Stockholm.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall 
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”EURO-
CLEAR”) förda aktieboken den 3 oktober 2013, dels 
anmäla sig och de antal biträden aktieägaren önskar ta 
med sig hos Bolaget senast den 3 oktober 2013.

Anmälan om deltagande på årsstämman ska skriftligen 
till JAYS AB (Publ), Lisa Forsberg, Åsögatan 121, 116 
24 STOCKHOLM, telefon 08-12 20 19 00, eller e-post 
lisa.forsberg@jays.se. Vid anmälan skall anges namn, 
person-/organisationsnummer, adress och telefon-
nummer dagtid, namn och personnummer avseende 
eventuellt ombud samt namn på eventuellt med-
följande biträde/n. Till anmälan skall därtill i förekom-
mande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar 
såsom registreringsbevis eller motsvarande.

JAYS HEMSIDA
www.jays.se  

Följ Jays utveckling på http://ir.jays.se. 
Målsättningen med vår Investor relations 
webplats är att kontinuerligt förse aktieägare, 
investerare och andra aktörer med relevant 
information om Jays utveckling. Webplatsen 
innehåller bland annat finansiell information, 
pressmeddelanden, aktiedata och informa-
tion om årsstämma. Där finns också länkar 
till Remium och Introduce.se som löpande 
publicerar analyser, prognoser och nyckeltals-
beräkningar för bolaget samt video intervjuer 
med VD Rune Torbjörnsen. Jays tillhandahåller 
även en prenumerationstjänst genom vilken 
alla intresserade kan följa Bolagets press-
meddelanden och rapporter. 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier 
måste tillfälligt inregistrera aktierna hos EUROCLEAR 
i eget namn för att äga rätt att delta i stämman och 
utöva rösträtt vid bolagsstämman. Sådan registrering, 
som normalt tar några dagar, skall vara verkställd 
senast per den 3 oktober 2013 och bör därför begäras 
hos förvaltaren i god tid före detta datum. 

KALLELSE
Kallelse har skett genom annonsering i Post- och 
Inrikes Tidningar och finns tillgänglig på bolagets 
webbplats www.jays.se Kallelsen innehåller förslag till 
dagordning för stämman samt förslag från styrelse. Kal-
lelse skickas genast och utan kostnad för mottagaren 
till de aktieägare som begär det. Sådan begäran kan 
framställas på samma sätt som anmälan till stämman 
enligt ovan.
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För ytterligare information, kontakta:

NOW THERE’S ONE 
FOR EVERYONE

JAYS is a registered trademark of JAYS AB (Publ) in the EU and other countries. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Android is a trademark of Google Inc.
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Jays AB (publ) 
Org. nr 556697-4365

Åsögatan 121 
116 24 Stockholm
08-12 20 19 00 

www.jays.se
 


