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Mavshacks filippinska eSportsatsning startar idag
Idag startar den första turneringen i den stora eSportsatsning som den filippinska
organisationen Esports World Federation (ESWF) och Slikflix Studio Pte Ltd beslutat att
genomföra inom mobilbaserad eSport. I samarbetet ingår även Mavshacks intressebolag
AmbientMedia, som står för produktion och även platsen där eSportcentret byggts upp samt
Mavshack som bidrar med kompetens och erfarenhet av streaming. Mavshack ansvarar för
livestreaming av eventet på Mavshacks Facebooksida samt publicering av innehållet i
VOD-format på mavshack.com.
I turneringen, “Bayan Mo vs. Bayan Ko” (My Town vs. Your Town) utmanar lag från
filippinska städer varandra i spelet Mobile Legends. I den första omgången deltar 54 lag och
över 100 lag till står på kö för att få vara med i kommande säsonger. Initialt ska tre säsonger
genomföras och varje säsong pågår under en månads tid.
Mer information om turneringen finns på Mavshack’s och “Bayan Mo VS Bayan Ko’s”
respektive Facebooksidor, där ni även kan följa utvecklingen av turneringen när den pågår.
Representanter från Slikflix har samtidigt önskat senarelägga lanseringen av deras egen
streamingplattform grundat på deras stora engagemang inom denna eSportsatsning.
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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
17 maj 2019 kl. 10:30 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

