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Pressmeddelande

Mavshack informerar om den sista dagen för handel i BTU och den första

dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3

Mavshack AB: s företrädesemission av vederlagsfria units har registrerats hos Bolagsverket. Den sista

handelsdagen i BTU (Betald tecknad unit) är satt till den 27 juli 2021. Avstämningsdagen (Stoppdag)

kommer att vara den 29 juli 2021.

I samband med registreringen hos Bolagsverket omvandlas BTU:erna till teckningsoptioner av serie

TO 2 och TO 3. Den sista dagen för handel med BTU (Betald tecknad unit) är den 27 juli 2021

Avstämningsdagen (Stoppdag) kommer att vara den 29 juli 2021. Båda teckningsoptionerna i serie TO

2 och TO 3 kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. Den första dagen för

handel med teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3 är den 3 augusti 2021.

Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna för serie TO 2 är mellan den 7 maj 2022 och 21 maj

2022, teckningsoptioner av serie TO 2 kommer att handlas under kortnamnet "MAV TO 2" och

ISIN-koden SE0015961271.

Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna i serien TO 3 är mellan den 3 maj 2023 och 17 maj

2023, teckningsoptionerna i serien TO 3 kommer att handlas under kortnamnet ”MAV TO 3” och

ISIN-koden SE0015961289.

Hagberg & Aneborn har varit finansiell rådgivare och emitterande agent till Mavshack i samband med

nyemissionen. För ytterligare information om nyemissionen, vänligen kontakta:

E-post: info@hagberganeborn.se

För mer information om Mavshack, vänligen kontakta:

Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB, Telefon: 08 - 124 51 790 eller e-post: IR@mavshack.com

Certified Adviser:

Erik Penser Bank AB

E-post: certifiedadviser@penser.se

Telefon: 08- 463 83 00

______________________________________________________________

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen Mavshack Movies, Mavshack Zellma,
24hTech, YourIT och Partner54. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom
helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. 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
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