
24 Juli, 2020 Pressmeddelande 

Zound Industries International AB  Reg. No: 556757-4610 • Reg. office: Stockholm 
Stockholm Centralplan 15 • SE-111 20 Stockholm • Sweden   
Web zoundindustries.com • adidasheadphones.com • marshallheadphones.com • urbanears.com 

Jeremy de Maillard ny VD på Zound  
Zound Industries välkomnar Jeremy de Maillard som ny verkställande direktör. Jeremy har lång 
erfarenhet av internationellt ledarskap och har tidigare haft ledande positioner på bland annat 
adidas, The North Face och Vans. Jeremy är en uppskattad ledare som framgångsrikt utvecklat 
starka varumärken med innovativa produkter och relevanta konsumentupplevelser på en 
ständigt föränderlig, digital och global marknad. 
 

“Jeremy de Maillard är den perfekta ledaren för Zound. Han erbjuder ett starkt ledarskap 
och har stor erfarenhet av framgångsrikt arbete med innovativa varumärken. Jag är 
övertygad om att Jeremys fokus och driv kommer att bli avgörande för Zounds fortsatta 
tillväxt”, säger Henri de Bodinat, styrelseordförande på Zound. 

 
Jeremy tillträder i sin nya roll på Zound den 5:e oktober i år. Han kommer senast från rollen som 
Global Vice President på adidas Statement Business Unit, där han var ansvarig för samarbeten 
med bland andra Beyoncé / Ivy Park, Pharell Williams, Prada och Palace samt varumärkena Y-3 
och adidas Skateboarding. Innan han kom till adidas jobbade Jeremy under tio års tid inom VF 
Corporation, först som VP of Marketing för Vans och senare som VP of Marketing and 
eCommerce för The North Face i EMEA.  
 
Jeremy är född och uppvuxen i Frankrike och har bott i Storbritannien, Spanien, Tyskland och 
Schweiz under sin studietid och tidigare karriär. Jeremy är en av Zounds tidiga investerare och 
har följt företaget sedan 2009.   
 

“Jag är hedrad över att ha blivit vald till det här uppdraget och ser fram emot att leda 
Zound framåt. Zound är ett innovativt, designdrivet och användarfokuserat bolag med en 
unik position på marknaden där det finns en enorm tillväxtpotential”, säger Jeremy de 
Maillard. 

 
Utnämningen av Jeremy, med sin internationella bakgrund, går I linje med Zounds ambition om 
att fortsätta den globala etableringen. Zound, som har huvudkontor i Stockholm, har 
framgångsrikt kombinerat svensk design och innovationskraft med en global räckvidd inom 
marknadsföring och försäljning; USA, Kina och Frankrike representerar idag bolagets tre största 
marknader sett till intäkter.  
 
Zound har idag tre varumärken, Marshall – ett ikoniskt och globalt varumärke med ett unikt arv, 
Urbanears – Zounds egna varumärke med sitt stibildande och minimalistiska designuttryck och 
adidas headphones – ett av världens största sport- och livsstilsvarumärken med en enorm 



 

potential inom hörlurssegmentet. Jeremys uppdrag blir att fortsätta att optimera Zounds 
varumärkes- och produktportfölj utifrån användarnas behov och befästa Zounds position som 
det självklara alternativet och den största utmanaren till jättarna i branschen.  
 
I samband med att Jeremy tillträder kommer Martin Axhamre, som varit tillförordnad VD under 
de senaste 15 månaderna, att inta rollen som vice-VD vid sidan om sin roll som CFO. 
 

“De senaste månaderna har varit tuffa för många företag, inklusive Zound. Men jag är 
stolt över hur hela företaget kommit samman och tagit sig an dessa utmaningar. Jag ser 
fram emot att bygga vidare på Zounds framgång tillsammans med Jeremy”, säger 
Martin Axhamre, CFO och tillförordnad VD på Zound Industries. 

 

”Jag vill tacka Martin och ledningsgruppen för deras ledarskap samt hela organisationen 
för deras hängivenhet och starka engagemang under denna tuffa period”, säger Henri 
de Bodinat, styrelseordförande på Zound. 

 
Tillsammans kommer Jeremy de Maillard i sin roll som VD och Martin Axhamre i sin roll som 
CFO och vice-VD att bidra med ny energi till Zound, fortsätta att stärka bolagets varumärkes- 
och produktportfölj och se till att bolaget växer ytterligare. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Gustav Dahlgren, Kommunikationsansvarig, Zound Industries 
gustav.dahlgren@zoundindustries.com | +46 704 96 93 13 

Om Zound Industries International AB 
Zound Industries designar och utvecklar högtalare och hörlurar under varumärkena adidas, Marshall och 
Urbanears. Med ett tydligt fokus på innovativ teknik och användarcentrerad design har Zound sedan starten 2008 
lanserat en lång rad ikoniska och prisbelönta produkter. Zound har idag cirka 250 medarbetare och kontor i 
Stockholm, New York, Paris, Shenzhen, Hong Kong och London. 2019 uppgick omsättningen till nästan 2 miljarder 
kronor. 


