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Mavshack tecknar avtal gällande plattformsförsäljning
Mavshack har tecknat avtal med det Singaporebaserade produktions- och distributionsbolaget
Slikflix Studios Pre. Ltd. (Slikflix.com) som erbjuder digitalt innehåll globalt. Avtalet omfattar ett
komplett utbud av tjänster som inkluderar utveckling av medieplattform, marknadsföring,
hosting- och distributionstjänster på utvalda marknader.
Slikflix.com blir den andra externa kunden på Mavshacks proprietära plattform som sedan
tidigare används av HomeTV och mavshack.com. Avtalet är tecknat på 36 månader och
inkluderar både fast och rörlig ersättning. Mavshack är specialiserade på streamingteknologi
och driver i dagsläget streamingtjänsterna mavshack.com för global användning och, för kunds
räkning, HomeTV mot den nordiska marknaden. Den grundläggande plattformen utvecklades
av Mavshacks dotterbolag 24hTech och drivs i samarbete med de största leverantörerna inom
streamingindustrin (Google, Akamai, Ericsson samt Amazon).
Slikflix.com är grundat av Rey Sanchez som har mer än trettio års erfarenhet av digitalt
innehåll. Rey Sanches verkar också som ordförande för Asian Television Content Corp, som är
en av de ledande distributörerna av digitalt innehåll i Sydostasien. Slikflix siktar på att lansera
sina tjänster på den asiatiska marknaden under det första kvartalet av 2019.
“Det är såklart glädjande att vår produkt, kompetens och erfarenhet av streaming står sig bra ur
ett internationellt konkurrensperspektiv. Än en gång tecknar vi avtal på 36 månader och denna
gång kommer distributionen ske globalt, vilket borgar för en större potentiell marknad för vår
kund. Jag ser fram emot att hjälpa Slikflix.com med sin lansering och till fortsatt framgång
genom vår försorg”; säger Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB.
Stockholm den 22 november 2018
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
22:e november 2018 kl. 10.00 CET.
Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers och
Mavshack Movies 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. Mer information finns på www.mavshack.se

