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Hexatronics grundare investerar i Jays AB
Styrelsen i Jays AB har, med stöd av bemyndigande från
årsstämman 30 maj 2017, beslutat att genomföra en riktad
emission om 6 666 670 aktier som kommer att tillföra bolaget
6 000 003 kr.

“Vi har stor kunskap kring att driva snabbväxande teknikbolag
som vi kommer att bistå Jays med. I synnerhet kommer vi bidra
med tankar om produktion, inköp, lager samt även förvärv”
säger Gert Nordin.

Det snabbväxande teknikkoncernen Hexatronics grundare Erik
Fischbeck och Gert Nordin går in med lika delar i emissionen.

Tecknare:

Antal aktier

Kr

Gert Nordin

3 333 335

3 000 001,50

”Det är väldigt positivt att vi kan knyta skickliga entreprenörer
till bolaget. Detta är ett styrkebesked för Jays AB och visar
vägen framåt. Erik och Gert har mångårig erfarenhet inom
internationell försäljning, sourcingverksamhet inklusive
produktion i Nordostasien, Korea, Taiwan och Kina” säger Håkan
Larsson, bolagets huvudägare och styrelseordförande.

Spectric Intelligence

3 333 335

3 000 001,50

Summa

6 666 670

6 000 003,00

”Vi tror mycket på Jays och att det finns en orealiserad potential.
Den kunniga skaran medarbetare är basen i den verksamhet
som vi vill vara med och utveckla” säger Erik Fischbeck.

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.

Efter att emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer
totala antalet aktier att uppgå till 29 866 670 och aktiekapitalet
till 4 480 000,50 kr. Utspädningseffekten till följd av emissionen
uppgår till 22 %.
För närmare information kontakta:
Håkan Larsson Tfn: 0709-54 90 10

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 12:35 CET on June 1, 2017.
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