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Mavshack genomför riktad emission

Styrelsen för Mavshack AB har i dag beslutat att föreslå en riktad emission till en grupp
investerare på 10 500 000 kr. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 5 öre per
aktie. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittlig kursen för bolagets aktie
under två veckor fram till och med den 21 augusti 2022 med nödvändig emissionsrabatt.
Totalt emitteras 210 000 000 aktier i Mavshack AB.

I styrelsemötet föreslogs även att den extra bolagsstämman ska besluta om en minskning av
aktiekapitalet för täckande av förlust. Det innebär att det nya kvotvärdet för aktien blir 0.0473
SEK.

Minskning av aktiekapitalet och emissionen är avhängd godkännande från en extra
bolagsstämma, den 7 september (se separat kallelse). När den extra bolagsstämman har
godkänt emissionen och den registrerats kommer Mavshack AB ha 1 319 364 967 aktier.

Mer information finns angiven i kallelsen till den extra bolagsstämman som distribueras
separat.

För mer information om Mavshack, besök mavshack.se, mavshack.live eller kontakta:
 
Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
23:e augusti 2022 kl. 09:50 CEST

______________________________________________________________
Om Mavshack

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en
egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilken varumärken kan producera direktsänt och interaktivt
videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan
distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020
och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet
MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på
www.mavshack.se

http://mavshack.se/

