
   
 

Mavshack: Kommuniké från bolagstämma 

Stockholm 2014-04-14 
 

Utöver sedvanliga obligatoriska årsstämmobeslut avseende bl.a. fastställande av resultat- och 
balansräkningar, disposition av bolagets resultat samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören fattade årsstämman den 11 april följande beslut: 
 
Till ordinarie styrelseledamöter valdes Fredric Forsman, Ulf Nilsson och Per Hellberg, Jonas 
Litborn, Johan Gorecki och Christer Enqvist. 
 
Per Karlsson från Ernest & Young omvaldes som revisor. 
 
Årsstämman beslutade att ett arvode om maximalt 500 000 kr ska utgå till styrelseledamöter som 
inte är anställda i koncernen. 
 
Vidare beslutades det att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission vid ett eller flera 
tillfällen av aktier och/eller konvertibler mot kontant betalning, kvittning och/eller med 
bestämmelse om apport samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Styrelsen 
har bemyndigande att nyemittera högst 100 000 000 aktier. Bemyndigandet gäller tills nästa 
årsstämma.  
 
Vidare beslutade bolagsstämman att förlänga det existerande 
personalteckningsoptionsprogrammet med lösenpris på 0,66 kr till och med 2014-12-31. 
 
Vidare beslutades att ge styrelsen mandat att göra en omvänd split av aktien med 1:20. 
 
Till sist beslutades att bolagsordningen ändras för att korrigera för den omvända spliten.  
 
För mer information: 
 
Jonas Litborn, vd 
jonas.litborn@mavshack.com  
+46 70 640 07 40 

Mavshack AB (publ) 
Karlavägen 58 
114 49 Stockholm 
Sweden 
 
www.mavshack.com  
 
 



   
Om Mavshack.com 
Mavshack erbjuder en prenumerationsbaserad Internet-TV-tjänst där användarna närsomhelst 
kan titta på valfritt Asiatisk innehåll, exempelvis långfilmer, musikvideos och TV-serier. 
Användarna registrerar sig online och har möjlighet, via en säker betallösning, att starta ett 
månadsabonnemang. I vissa länder finns det även möjlighet för användare att köpa ett dags-, 
vecko- eller månadspass via återförsäljare.  
 
Prenumeranterna har tillgång till obegränsat innehåll utan reklamavbrott som nås från alla 
enheter med Internetanslutning, direkt eller via Mavshack-appen. Nytt innehåll läggs upp varje 
vecka. 
 
Om Mavshack AB (publ) 
Mavshack AB (publ), med kontor i Stockholm, Delhi, Manila och Jakarta driver en av de 
snabbast växande Internet-TV-tjänsterna i världen. Intäkterna kommer primärt från webbtjänsten 
på Mavshack.com, där användarna erbjuds underhållning genom månadsabonnemang. Mavshack 
säljer också sin kostnadseffektiva streamingteknologi till andra företag 
 
Mavshack AB (publ) är ett publikt bolag vars aktie handlas på Aktietorget. 


