
   
 

Mavshack: Expansionen följer plan, genomför riktad emission till 
USA-fonder 
 
 

Stockholm 2014-03-11 
 

● Fortsatt expansion enligt plan med nya avtal under förhandling 
● Genomför riktad nyemission till USA-fonder 
● Ansöker om notering på First North, omvänd split 1:20 
● Nya styrelseledamöter föreslås till årsstämman 
● Styrelsen avser att notera bolaget på Singaporebörsen (SGX) 

 
Mavshack har arbetat intensivt under året med att förbereda bolaget inför den globala satsning 
som vi står inför med målet att bli förstahandsvalet för asiatisk film på internet. Bolaget kan nu 
presentera flera viktiga steg i den riktningen och styrelsen är förvissad om att målet på 500 000 
registrerade användare för första kvartalet kommer att uppnås. 
 
Bolaget har under helgen tecknat ytterligare licensavtal med indiska innehållsleverantörer för att 
förstärka bolagets bibliotek av filmtitlar där det bl.a. ingår en ny kategori för barnfilmer. Detta 
gör att Mavshack har tillgång till världen största bibliotek av indisk film. 
 
”Genom dessa avtal befäster Mavshack sin ställning som den ledande aktören inom streaming av 
lokalt innehåll på den asiatiska marknaden.”, säger Sukhdeep Bhogal, VP Marketing & Strategy 
för Mavshack. 
 
För att fullt utnyttja Mavshacks ledande position på den asiatiska marknaden gör bolaget en 
riktad emission till två amerikanska fonder på totalt 18 000 000 kr till en kurs om 0,36 kr. Detta 
görs med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämma som hölls i december 2013. I 
samband med emissionen kommer bolaget att ge ut 50 000 000 nya aktier.  
 
Bolaget är idag listat på Aktietorget men kommer att ansöka om notering på Nasdaq OMX First 
North fortast möjligt och har därför engagerat Erik Penser Bank för uppdraget som bolagets 
Certified Adviser. 
 
Mavshack har även för avsikt att under hösten 2014 genomföra en listning av bolagets aktier på 
Singapore Stock Exchange (SGX). Beslutet grundar sig på att bolagets slutkunder finns i 
regionen och styrelsen är förvissad om att Mavshacks bolagsvärde kommer att avspeglas bättre 
på detta sätt. 



   
Till bolagsstämman kommer två nya externa ledamöter att föreslås till styrelsen: Johan Gorecki 
och Christer Enqvist. Johan Gorecki har lång erfarenhet av mediamarknaden och har arbetat både 
inom MTG och Bonnierkoncernen.  Han har även varit med och drivit fram ett flertal spännande 
tillväxtbolag och är styrelseledamot i det listade bolaget Rehact och har även suttit i styrelsen i 
bl.a. Speedledger och Solarus. Christer Enqvist är en finsk entreprenör med bred erfarenhet från 
att hjälpa nordiska bolag att nå ut på den globala marknaden. 
 
“För Mavshack har de senaste 12 månaderna varit extremt intensiva och jag ser positivt på 
flytten till i första hand First North och i förlängningen även SGX. För oss är det ett naturligt 
steg att ta och det skapar helt nya möjligheter för Mavshack att bredda aktieägarbasen 
ytterligare. Vi kan redan nu se resultat av den tilltänkta flytten genom förstärkningen av 
styrelsen och att två amerikanska fonder nu går in med kapital i bolaget. Vi tror också att detta 
kommer göra att Mavshacks värde kommer att öka på lång sikt” säger Jonas Litborn, VD 
Mavshack 
 
Styrelsen har även föreslagit årsstämman den 11:e april att göra en omvänd split av Mavshacks 
aktier i anledning av flytten till First North och dess krav på ett aktiepris om minst 0,50 €. 
Formeln är satt till 1:20 vilket skulle göra att antalet aktier efter beslutet kommer att bli 
31 111 325 stycken. För att hjälpa mindre aktieägare att nå jämna poster i samband med spliten 
kommer största aktieägarna, inklusive VD Jonas Litborn, att göra tillräckligt med aktier 
tillgängliga.  
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Om Mavshack.com 
Webbportalen mavshack.com erbjuder en prenumerationsbaserad video on demand tjänst där 
användarna kan titta på Asiatisk innehåll. Användare registrera sig online och har möjlighet, via 
en säker betal lösning, att starta ett månadsabonnemang. I vissa länder finns det även möjlighet 
för användare att köpa ett dags-, vecko- eller månadspass via återförsäljare.  
 
Prenumeranter har tillgång till obegränsat innehåll, som till exempel långfilmer i HD, 
musikvideor och TV - serier. Allt reklamfritt. Det är möjligt att använda tjänsten från en dator 
eller på en mobil enhet via Mavshack appen. Nytt innehåll läggs upp varje vecka. 
 
Om Mavshack AB (publ) 
Mavshack AB (publ), med kontor i Stockholm, Toronto, Manila och Jakarta driver en av de 
snabbast växande filmtjänsterna i världen. Intäkterna kommer från vår webbaserade portal på 
Mavshack.com, där målgruppen erbjuds film och underhållning genom månadsabonnemang 
(B2C). Vi säljer också vår kostnadseffektiva streamingteknologi till andra företag (B2B). 
 
Mavshack AB (publ) är ett publikt bolag vars aktie handlas på Aktietorget. 


