	
  

	
  

Mavshack: Företrädesemissionen övertecknades

	
  

Stockholm 2013-05-24
Mavshacks företrädesemission blev övertecknad med 21,4 procent.
Intresset för emissionen var stort och totalt övertecknades den med 21,4 procent. Sammantaget
innebär detta att bolaget tillförs omkring 9,7 miljoner kronor före emissionskostnader.
Teckningsperioden för Mavshack AB:s (publ) företrädesemission löpte ut den 20 maj 2013. Den
slutgiltiga sammanräkningen visar att 61 685 073 aktier, motsvarande 82,6 procent av de
erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver kommer 12 966 518 aktier,
motsvarande 17,4 procent av de erbjudna aktierna, att tilldelas personer som anmält sig för
teckning utan stöd av teckningsrätter.
De aktier som tecknats utan teckningsrätter fördelas enligt principerna beskrivna i
memorandumet som publicerades den 6 maj 2013. Avräkningsnotor skickas ut omkring den 24
maj 2013 för att bekräfta tilldelningen av sådana aktier.
Genom företrädesemissionen ökar det totala antalet utestående aktier med 74 651 591 till 497
677 277 och Mavshack:s aktiekapital ökar från 10 575 642 kronor till 12 441 932 kronor.
Sista dag för handel i Mavshack BTA kommer att vara i början av juni. Då förväntas de nya
aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter vara registrerade hos Bolagsverket.
För mer information:
Jonas Litborn
VD
jonas.litborn@mavshack.com
+46 70 640 07 40
Mavshack AB (publ)
Karlavägen 60
114 49 Stockholm
mavshack.com
facebook.com/mavshack
facebook.com/mavshack.se
facebook.com/mavshack.id
facebook.com/mavshack.in

	
  
	
  
	
  
Om Mavshack.com
Mavshack.com har i dag ca 1500 filmer, musikvideos och konserter från flertalet Filippinska
innehållslevernatörer däribland Viva Entertainment, Inc., Oishi Media och Star Cinema.
Mavshack.com är störst i världen på Filippinsk film.
Om Mavshack Facebook
Mavshack Facebook visar filmer gratis för sina fans direkt på Facebook. I dagsläget finns
Mavshack Facebook tillgängligt runt hela världen med Indisk, Indonesisk och Filippinsk film,
samt på den nordiska marknaden med västerländsk film.
Om Mavshack AB (publ)
Mavshack AB (publ), med kontor i Stockholm, Toronto, Manila och Jakarta, driver en av de
snabbast växande filmtjänsterna i världen. Intäkterna kommer från vår webbaserade portal på
Mavshack.com, där målgruppen erbjuds film och underhållning genom månadsabonnemang
(B2C), och vår portal på Facebook.com, där i dagsläget över 500 000 "följare" tar del av
reklamfinansierade filmer (B2B). Vi säljer också vår kostnadseffektiva streamingteknologi till
andra företag (B2B).
Mavshack AB (publ) är ett publikt bolag vars aktie handlas på Aktietorget.

