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Nettoomsättning för kvartal två 10,7 (6,8) MSEK. *
Rörelsens intäkter för kvartalet var 20,3 (7,3) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till -8,9 (-4,2) MSEK (EBIT).*
Resultatet före avskrivningar uppgick till -6,9 (-2,3) MSEK (EBITDA).*
Rörelsens kostnader uppgick till -29,2 (-11,5) MSEK.*
* Partner54 och Mavshack Zellma ingår inte i jämförelsen från föregående år.

Sammanfattning av första halvåret 2021
●
●
●
●
●

Nettoomsättningen för första halvåret 28,6 (16,8) MSEK*
Rörelsens intäkter för första halvåret var 38,4 (19,2) MSEK.*
Rörelseresultatet uppgick till -15,6 (-5,8) MSEK.*
Resultatet före avskrivningar uppgick till -11,9 (-2,2) *
Rörelsens kostnader uppgick till -54,0 (-25,1) MSEK.*
* Partner54 och Mavshack Zellma ingår inte i jämförelsen från föregående år.

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 27:e
augusti 2021 kl. 09:20 CEST.

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen Mavshack Movies, Mavshack
Zellma, 24hTech, YourIT och Partner54. 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 ARproduktion. 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.
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VD har ordet
Under det andra kvartalet genomförde vi som bekant en riktad emission för att kunna ta
bolaget till nästa steg. Mavshack genomförde även en emission av teckningsoptioner i två
serier till samtliga aktieägare. Teckningsoptionsemissionen blev övertecknad med över
6000%, vilket är helt fantastiskt! Jag är glad för det stöd jag och Mavshack känner från er
aktieägare i samband med detta och nu ser vi verkligen fram emot hösten. Ni har säkert inte
missat att vi just nu har en massiv rekryteringskampanj och vi kan redan nu hälsa flera
liveshoppingsäljare, UI/UX-designers och projektledare välkomna till Mavshack! Under
hösten kommer vi att tillsätta fler tjänster och skapa ännu fler samarbeten och nya affärer
för Mavshack Liveshopping.
Jämfört med föregående år har kostnadsbasen ökat kraftigt för gruppen. Det är egentligen
inte så konstigt då vi är fler kollegor, med alla de kostnader det innebär samt att vi satsat på
marknadsföring av mavshack.com samt lagt stora resurser på investering i teknik gällande
liveshopping. Det här satsningarna är några vi önskat göra, efter nyemissionen, i syfte att på
lång sikt öka försäljningen och därmed också intäkterna för Mavshack.
Det finns två saker som bekymrat mig inom gruppen. Det första är att jag konstaterar att
Mavshack Zellma inte presterat i närheten av vad som utlovats, vilket gör att jag och
ledningen vidtagit åtgärder för att begränsa kostnaderna till dess intäkterna ökar. Några
sådana konkreta åtgärder har varit att avsluta kostsamma konsultavtal och samarbeten samt
att vi inom kort kommer genomföra en mindre omorganisation för att effektivisera
processerna och få ännu större fokus på försäljning, kund och affär.
Det andra är relaterat till det jag skrev i mitt senaste VD-brev, där jag beskrev hur pandemin
slagit mot Mavshack IT och att vi drabbats av den globala bristen på halvledare. Mavshacks
IT-verksamhet är beroende av att kunna erbjuda kunderna nya produkter och det har inte
varit möjligt under våren i den utsträckning som vare sig kunder eller vi själva vill. Vi ser att
affärerna halkat efter under våren och hoppas såklart på att leveranserna kan komma i gång
igen så snart som möjligt.
Glädjande nog vill kunderna köpa mer av oss än vad Mavshack IT klarar av att leverera
baserat på leveranssituationen hos leverantörerna vilket innebär att när leveranserna
kommer normaliseras, kommer också intäkterna att öka igen. Vi har till exempel en backlog
på beställningar av 30 större dokumenthanteringssystem vi ej klarat av att leverera baserat
på bristen av hårdvara.
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När det gäller Mavshack Liveshopping är jag nöjd över att vi på kort tid kommit långt ur ett
tekniskt perspektiv. Mavshack har nu möjlighet att leverera liveshopping till alla företag
stora som små. Mavshack erbjuder liveshopping på kundens villkor, allt från Mavshacks
mobila liveshoppingtjänst där kunden gör det mesta själv, alternativt hjälper vi till utifrån
Mavshacks studiolösning. Här är allt möjligt.
Affärsutvecklingsteamet har jobbat på med Mavshacks nya liveshoppingtjänst och
lanseringen är planerad att ske under det kommande kvartalet. Tjänsten, som är en ny
influencerdriven social-mediaprodukt, består uteslutande av betalda samarbeten. Den
baseras på korta klipp där produkter kommer kunna köpas direkt i flödet av videobaserat
innehåll. Det här är en av de större investeringarna Mavshack genomfört under halvåret och
det finns idag inte någon direkt konkurrent på marknaden. Tjänsten är global och
skalbarheten är i princip oändlig. Skarpa användartester har pågått med stor framgång sedan
början av juni.
Jag vet att vi är många aktieägare som önskar oss ännu snabbare resultat, med Mavshacks
utökade försäljningsorganisation på plats, räknar jag med att bolagets tillväxt kommer ta fart
under hösten.
//Tommy
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Verksamheten
Mavshack AB (publ) består av sex rörelsedrivande bolag indelat i två affärsområden, Streaming samt
IT:
Streaming
24hTech International AB har sedan 2006 varit koncernens hjärta med sin breda och djupa kunskap
inom Global-Streaming och distribution av rörligt innehåll. Företagets tjänster innefattar distribution
av både Live och VOD. Bolaget arbetar med interna och externa kunder och förser dem med de
streaminglösningar som behövs utifrån kundens affär. Tjänsterna kan innebära allt från
helhetslösningar, som samarbetet med Hometv.se, till enstaka delar av en digital distributionskedja.
Mer information finns på 24htech.com.
Mavshack Zellma AB har sedan 2021 producerat studioproducerad Liveshopping, distribuerat via
Mavshacks egenutvecklade streamingplattform. Mavshack Zellma förvärvades under Q3 2020 och
lanserade sin verksamhet i januari 2021.
Mer information finns på zellma.com.
Mavshack Movies AB har sedan 2006 drivit egna streamingsajter under olika varumärken men har
sedan 2013 fokuserat på mavshack.com, vars erbjudande riktar sig till konsumenter i Mellanöstern.
Mavshack Movies har avtal med flera innehållsleverantörer, främst från Filippinerna. Mavshack
Movies kunder, konsumerar främst direktsänd-TV och samt TV-serier. Mavshack.com säljer månadsoch dagsabonnemang. Men den primära användarbasen köper framförallt dags abonnemang som
förnyas automatiskt via mobiloperatörer, så som Etisalat, Du och Viva Kuwait.
Mer information finns på mavshack.com
IT
Your IT AB bedriver konsultverksamhet inom IT med bland annat installation, drift, underhåll,
projektledning, hostingtjänster, kompetensutveckling och affärssystem som arbetsområden. Your IT
säljer även IT-relaterade produkter och tjänster, utveckling och projektledning på projektnivå. Men
även all övrig IT-utveckling som kunder kan tänkas ha behov av.
Verksamheten är baserad i Stockholm och Varberg.
Mer information finns på yourit.se
Partner54 i Karlstad AB är ett dotterbolag till YourIT och sysslar med IT-verksamhet närbesläktad
med den som tidigare angetts för Your IT. Partner54 är specialiserade på offentlig upphandling och
levererar kompletta printlösningar till bland annat Örebro och Älmhults kommuner. Verksamheten
har en viss övervikt på dokumenthantering jämfört med IT-konsulting. Verksamheten är baserad i
Karlstad och Örebro.
Mer information finns på partner54.se
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IPMovers IT Ltd är ett dotterbolag till YourIT och bedriver konsultverksamhet inom
mjukvaruutveckling. Kunderna består främst av svenska företag som antingen hyr sin egen
utvecklingsavdelning bestående av IPMoversmedarbetare eller köper projekt av Mavshack som
utvecklas i Indien. Några av de vanligaste produkterna och tjänsterna vi utför är apputveckling,
utveckling av affärssystem, api-integrationer samt hemsidor. Projekten kan vara mer eller mindre
omfattande och löpa över olika lång tid. Verksamheten är baserad i Chandigarh, Indien.
Mer information finns på ipmovers.com
Omsättning och resultat (jämf. med f.g. kvartal)
Försäljningen under andra kvartalet 2021 uppgick till 20,3 (7,3) MSEK. Intäkterna kommer dels från
Mavshack Streaming 1,5 MSEK och Mavshack IT 9,2 MSEK.
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -8,9 (-4,2) MSEK. Kostnadskontroll är fortsatt viktigt för
koncernen.
Finansiell ställning (jmf. med f.g. kvartal)
Likvida medel uppgick till 8,9 (1,4) MSEK. Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 44,9 (34,2)
MSEK i koncernen. Soliditeten uppgick till 69 (57) %.
Moderföretaget redovisar ett eget kapital vid periodens slut om 74,9 (73,3) MSEK och soliditeten
uppgick till 95 (80) %.
Framtidsutsikter
Koncernen kommer under 2021 vidareutveckla verksamheten inom de olika områden vi i dagsläget
är aktiva i, genom både förvärv samt organisk tillväxt. Mavshack kommer även att fortsätta
konsolideringen av dotterbolagen för att minska kostnader för administration inom koncernen.
Ambitionen är att skapa fler samarbeten i Sverige och utomlands med inriktning mot teknik i absolut
världsklass.
Rapport från styrelse och VD
Styrelsen och den verkställande direktören intygar att denna rapport ger en rättvisande bild av
Mavshacks finansiella ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och säkerhetsfaktorer
som Mavshack står inför.
Revisorns granskning
Halvårsrapporten har inte varit föremål för revisorns granskning.
Redovisnings- och värderingsprinciper
Från och med den 1 januari 2014 tillämpar koncernen/företaget BFNAR 2012:1. Delårsrapporten har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
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Risker och osäkerhetsfaktorer
Mavshacks väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs i det prospekt som upprättades i
samband med den emission som genomförts under 2021. Memorandumet finns att hämta på
bolagets hemsida. Utöver riskerna som specificeras i memorandumet monitorerar Mavshack
utvecklingen av den världsomfattande covid-19-pandemin noggrant och identifieras därmed som en
framtida möjlig risk för verksamheten.
Kommande rapporter
Kvartalsrapport tre 2021
Bokslurskommuniké 2021
Kvartalsrapport ett

2021-10-29
2022-02-25
2022-04-29

Årsstämma
Årsstämman hölls den 16 april 2021 i Bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Årsredovisningen
finns tillgänglig på mavshack.se.
Stockholm 27 augusti 2021
Mavshack AB (publ)
Styrelsen
För mer information kontakta:
VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90
alt
ir@mavshack.com
Alla rapporter finns efter publicering tillgängliga på Mavshacks webbplats: www.mavshack.se.
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Resultat per aktie

Resultaträkning Koncernen
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Balansräkning – Koncernen
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Balansräkning – Koncernen

Förändring eget kapital - Koncernen
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Kassaflöde – Koncernen

Resultaträkning – Moderbolag
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Balansräkning – Moderbolag
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Balansräkning - Moderbolag

Förändring eget kapital – Moderbolag
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Kassaflöde – Moderbolag
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