14:e april 2020

Pressmeddelande
Mavshack Group växer inom B2B-segmentet och ingår avsiktsförklaring om förvärv
Mavshack har under de senaste året arbetat med att bredda B2B verksamheten i Sverige. Ett första
steg togs våren 2019 när Varbergsbaserade Your IT AB förvärvades med huvudsaklig marknad i
Halland. Ytterligare ett steg har tagits i dag när Your IT ingått en avsiktsförklaring om förvärv av 100
% av aktierna i Karlstadsbaserade Partner 54 i Karlstad AB, köpeskillingen uppgår 2 miljoner kronor.
Marknaden för Partner 54 består främst av Värmland och Örebro Län, men företaget är även
verksamt inom andra delar av landet.
Partner 54 erbjuder traditionella IT-tjänster men även printlösningar och dokumenthantering samt
affärssystemet Pyramid. Partner 54 har under åren vunnit flera offentliga upphandlingar inom print
och bolaget har avtal med bland annat Örebro kommun, Kumla kommun och Älmhults kommun.
Partner 54 omsatte 2019 ca 19 miljoner kronor med ett resultat på ca 80 000 kronor.
Enligt den ingångna avsiktsförklaringen ska nu en Due-Diligence genomföras och tillträde är bestämt
till den 1 juni 2020.
I samband med tillträdet kommer Your IT samtidigt att bredda tjänsteutbudet i Varberg med
printlösningar.

Stockholm den 14 april 2020
Mavshack AB (publ)
För mer information vänligen kontakta:
VD Tommy Carlstedt
Telefon 08 12451790
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
14:e april 2020 kl. 15:15 CEST

______________________________________________________________
Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers,
Mavshack Movies, Recapture IT, YourIT 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
Growth Market 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

