Styrelsens redogörelse enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen
Såsom redogörelse enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen får styrelsen för Mavshack AB (publ) anföra
följande:
Bolaget har avgett en årsredovisning per den 31 december 2014, vilket fastställdes av årsstämman i
bolaget den 29 april 2015.
Bolagets aktier är noterade på NASDAQ OMX First North. Bolaget har per dagen för detta avtal ett
aktiekapital om 29 982 350,755 kronor fördelat på 59 964 701 aktier.
Bolaget har under perioden mellan den 31 mars 2015 och den 17 april 2015 genomfört en
förteträdesemission, genom vilken aktieägarna har erbjudits att teckna en (1) ny aktie för fem (5)
gamla aktier till en teckningskurs om 4,5 kronor per ny aktie (”Företrädesemissionen”).
Bolaget och ett antal Garanter har i februari 2015 ingått garantiavtal enligt vilket Garanten har
förbundit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen till en sammanlagd teckningskurs mot erhållande
av garantiersättning Garanten har till fullgörande av Garantiavtalet tecknat aktier i
Företrädesemissionen till en teckningskurs om 4,5 kronor per aktie.
Bolaget aktiekurs har efter Garantens aktieteckning i Företrädesemissionen sjunkit med mer än
70 procent. Av denna anledning ersätts ovanstående garantiavtal med åtagande att teckna nya aktier i
en riktad emission till en teckningskurs om 1 kr per aktie. Ingen garantiersättning utgår enligt de nya
avtalen. I tillägg så erbjudes samma villkor till de som tecknat aktier utan att ha ingått en
garantiförbindelse och där aktier motsvarande denna inbetalning inte har blivit del registrerade.
Inför ovanstående förhandling valde bolaget att föreslå Nasdaq First North tillsynsenhet att stoppa
handel i bolaget aktie vilket också gjordes den 4 maj 2015. Detta för att risken att kurspåverkande
information skulle komma ut på marknaden i okontrollerad form var alldeles uppenbar. Handel i
bolagets aktie öppnades åter den 12 maj 2015.
På extra bolagsstämma den 4 juni 2015 fastställdes att övriga aktieägare ska erbjudas möjlighet att
teckna aktier till en teckningskurs om 1 kr per aktie i en s.k. rättviseemission. Sista dag för teckning i
denna emission är 13 juli 2015. Samma bolagsstämma fastställde även att de aktieägare som tecknat,
betalt och fått sina aktier registrerade hos Bolagsverket i företrädesemissionen ska kompenseras med
att vederlagsfritt erhålla 7 st teckningsoptioner per tecknad aktie där varje option berättigar att teckna
en aktie till en teckningskurs om 0,50 kr per aktie vilket innebär att de tecknat 8 aktier för totalt 8 kr,
dvs. 1 kr per aktie.
Den 26 juni 2015 ingick bolaget ett avtal om att förvärva 51 procent av sin filippinska partner
Ambient Media för 37 MSEK. Förvärvet förutsätter bolagsstämmans godkännande. Förvärvet betalas
dels genom utgivande av 20 miljoner nya aktier i Mavshack, dels genom att kundfordringar för 34
MSEK säljs för 17 MSEK. Global Link blir därmed en av huvudägarna i Mavshack med 25 procent av
aktierna, före pågående nyemission. Styrelsen behöver bolagsstämmans mandat att emittera aktier.
Mavshack avser därför att kalla till bolagsstämma den 16 juli 2015 för att fatta erforderliga beslut.
Global Link kommer även beredas plats i styrelsen.
I övrigt har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat efter avlämnandet av
senaste årsredovisningen.
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