Pressmeddelande
3:e juni 2019

Mavshack förvärvar YourIT AB
Enligt pressmeddelande från den 5:e april förvärvar Mavshack AB (publ) 100% av aktierna i
YourIT AB från dagens datum.
YourIT AB är ett företag verksamt inom IT-support och kompletterar Mavshacks dotterbolag
IPMovers AB med samma typ av verksamhet på en ny marknad. YourIT täcker västra
Sverige från Göteborg i norr till Ystad i söder. I kundbasen finns även kunder som är
verksamma över hela Sverige. Några av de områden YourIT täcker är hosting via bifirman
WestHost, backup-tjänster, inköp och installation av hårdvara samt även heltäckande
kompetens inom affärssystemet Pyramid. Verksamheten omsätter ca 16 MSEK och
genererar en vinst på ca 4 MSEK under 2018.
“Vi stärker vår svenska verksamhet ytterligare genom förvärvet av YourIT. Kompetensen och
erfarenheten vi får in i vår verksamhet gör det möjligt att skapa goda förutsättningar för
tillväxt över hela landet”; säger Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB. ”Jag räknar med att vi
kommer finnas på fler platser i Sverige inom IT-support innan 2019 är över.”
Stockholm den 3:e juni 2019
Mavshack AB (publ)
För mer information vänligen kontakta:
VD Tommy Carlstedt
Telefon 08 1245179

_______________________________________________________________
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
3:e juni 2019 kl. 13:00 CEST.
Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers,
Mavshack Movies och Recapture IT samt intressebolaget Ambientmedia. 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
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

