
 

 

 

 

 
Om Mavshack AB (publ)  

 

Mavshack driver en global Internet-TV
internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket 
av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara 
valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad 
teknikplattform.  

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kor
Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se
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Mavshack lanserar TV kanal för internet anslutna enheter i USA och 
Kanada 
 

Mavshack har förvärvat en licens för att distribuera Kapatid TV5

TV kanal. Licensen tillåter Mavshack att sända p

 

Mavshack har historiskt erbjudit en a

stora intresset bland betalande prenumeranter fö

Mavshack att komplettera sitt utbud med

nordamerikanska abonnenter. 

 

- “USA har den största befolkningen av filippiner utanför Filippinerna. En fraktion av dessa 

filippinsk TV online via kabel eller satellit. 

kostsamt att erhålla för en filippiner boend

kostnadseffektiv möjlighet för filippiner som vill få tillgång till live

enhet”, säger Rainier David VD Mavshack.
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För mer information vänligen kontakta 

VD Rainier David, Telefon 08 12451790
CFO Per-Olov Östberg, Telefon 08 12451790

 

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående

offentliggörande den 18 augusti 2016 kl. 10

TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via 
internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket 

mt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara 
valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad 

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser 
Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se 

lanserar TV kanal för internet anslutna enheter i USA och 

Mavshack har förvärvat en licens för att distribuera Kapatid TV5 vilket är en 24/7 

kanal. Licensen tillåter Mavshack att sända på den nordamerikanska marknaden

Mavshack har historiskt erbjudit en abonnemangsbaserad SVOD tjänst (Streaming Video On Demand). Med det 

stora intresset bland betalande prenumeranter för den senaste lanseringen av direktsänd 

att komplettera sitt utbud med Kapatid TV5 som en direktsänd Tv-kanal på nätet för 

den största befolkningen av filippiner utanför Filippinerna. En fraktion av dessa 

TV online via kabel eller satellit. Dessa abonnemang har noterats att vara både besvärligt

för en filippiner boende utanför Filippinerna. Därför vill vi erbjuda en enkel och 

för filippiner som vill få tillgång till live-TV från Filippinerna via en Internet

säger Rainier David VD Mavshack. 

För mer information vänligen kontakta  

VD Rainier David, Telefon 08 12451790 
Östberg, Telefon 08 12451790 

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

ormationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

2016 kl. 10:00 CET. 
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 sport kommer 

kanal på nätet för sina 

den största befolkningen av filippiner utanför Filippinerna. En fraktion av dessa har idag tillgång till 

vara både besvärligt och 

erbjuda en enkel och 

från Filippinerna via en Internet ansluten 

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

kontaktpersons försorg, för 


