
 
Delårsrapport andra kvartalet 2022 
 

Andra kvartalet (april – juni 2022) 

▪ Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 6,7 (6,8)  MSEK 

▪ Rörelseresultat (EBITDA) för andra kvartalet uppgick till -3,7(-2,5)  MSEK 

▪ Rörelseresultat (EBIT) för andra kvartalet uppgick till -5,6 (-3,8)  MSEK 

▪ Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,44(-0,38)  SEK 

▪ Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4,4(11,3)  MSEK 

▪ Goodwillavskrivningar uppgick för andra kvartalet till ca 1,2 MSEK 

 
Halvår (januari - juni 2022) 

▪ Nettoomsättningen för halvåret uppgick till 12,7 MSEK  

▪ Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -7,4 MSEK  

▪ Rörelseresultat för halvåret uppgick till -10,9 MSEK  

▪ Resultat efter skatt och avskrivningar för halvåret uppgick till -10,9 MSEK  

▪ Resultatet per aktie för halvåret uppgick till -0,88 SEK  

▪ Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4,4 MSEK 

Väsentliga händelser under perioden 

▪ Migrering av Zoomtanzanias databas slutfördes 

▪ Försäljning på Kupatana plattformen fortsatte att öka 
▪ Bolaget ingick en avsiktsförklaring om att investera 3,5 MSEK för 51% i det ledande mediebolaget Bongo5 Media 

Group. Bongo5 består av nyhetssajten www.bongo5.com och har över 4,5 miljoner följare på Instagram, Youtube och 
Facebook. Ledningen i Euroafrica ser starka synergier inom försäljning, marknadsföring och vidareetablering av 
varumärket 
▪ Bolaget har ingått avtal med Selcom Pay, Tanzanias största betalningslösningsföretag. Avtalet innebär också att 

användare av Kupatana bl.a. kan köpa telefoni, internet och betala elräkningar genom plattformen. 

http://www.bongo5.com/


▪ Johan Nordin valdes till ny styrelseordförande och Robert Carlén och Josefine Hamilton blev invalda som nya 

ledamöter i styrelsen. Peter Hjorth och Björn Jonsson avgick i samband med årsstämman. 
 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

▪ Peter Persson utses till ny koncern VD och ersätter Philip Ebbersten 
▪ Bolaget kallar till extra bolagsstämma 
▪ Bolaget tog upp ett lån om 4 MSEK för att främst stärka upp satsningen i Tanzania 
▪ Styrelseordförande Johan Nordin köpte 366 660 aktier 

▪ Peter Persson köpte 366.660 aktier 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VD har ordet 
 
Jag som nytillträdd VD i Euroafrica Digital Ventures AB vill gärna ta tillfället i akt 
att presentera mig för dig som aktieägare. Jag var med och grundade Social 
Media Lab Nordic AB 2015 och har arbetat med Kupatana under de 2 senaste åren 
tillsammans med den tidigare VD´n Philip Ebbersten. Detta i en roll som Vice VD.  
 
Min erfarenhet av marknadsföring online går tillbaka till 2004 när jag första gången började arbeta med 
Google-tjänster och bannerannonsering. Min relation till Östafrika och närmare bestämt Tanzania går 
tillbaka till 2012 då jag blev engagerad i en resebyrå med fokus på safariresor. I samband med min första 
resa till Tanzania 2014 föddes tanken om att kunna göra fler affärer i Tanzania och då kopplat till 
marknadsföring online. Jag insåg dock efter en del research att marknaden inte var tillräckligt mogen där 
och då.  Våren 2020 fick jag kontakt med Kupatanas VD Philip Ebbersten och då blev det klart för mig att 
marknadsförutsättningar finns för att göra verklighet av tankarna om att binda ihop affärer mellan 
Östafrika och Norden. De nya insikterna resulterade i att vi kunde genomföra en IPO med det 
gemensamma nystartade bolaget Euroafrica Digital Ventures AB. Jag har genomfört flertalet resor till 
Tanzania under det gångna året för att etablera lokala kontakter och för att introducera vår lokala VD 
Sammy Ben Abla för den tanzaniska marknaden. Sammantaget känner jag mig väl rustad att ta mig an 
uppdraget.  Min vision som VD är att uppfylla Euroafricas högt ställda mål på tillväxt och i slutändan 
lönsamhet på koncernnivå. 
 
Andra kvartalet 2022 har varit ett produktivt kvartal. Vi har lyckats med flera viktiga strategiska affärsmål. 
Vi har slutfört migreringen av Zoomtanzania och därmed har Kupatana ytterligare stärkt sin ställning som 
marknadsdominanten på den tanzaniska marknaden. Vi ser att besöksantalet och uppladdade annonser 
på plattformen ökar vilket gör att vi på sikt kommer kunna infria våra ambitiösa affärsmål. 
 
Vi har lanserat en betallösning via Selcom Pay vilket erbjuder 40 olika betalkanaler och leder till att ingen 
utesluts från att göra transaktioner över plattformen och att användarna exempelvis kan betala sin 
elräkning samt ladda telefon- och internetkrediter. Samarbetet med Selcom Pay skapar goda 
förutsättningar för Kupatana att kunna få ta del av transaktionerna vilket kommer leda till nya 
intäktsströmmar. 
 
Som vi tidigare kommunicerat så har vi ingått en LOI med Bongo5 och vi är mitt uppe i en Due Diligence. 
Det arbetet fortgår och ska vara klart under tredje kvartalet. Bongo5 är idag lönsamt och kommer att 
stärka Kupatana med nyhetsinnehåll och marknadsföringsmöjligheter på icke utsålda utrymmen på 
plattformarna. 
 
Social Media Lab har tecknat flera strategiska kundavtal som kommer att generera ökande intäkter 
framgent under året. Flera nya kunder har hittat till oss under kvartalet. Vi har också tagit fram en ny 
paketering till rekryteringsbranschen där försäljning precis har påbörjats under tredje kvartalet. 
 
Arbetet med bolagets SaaS plattform fortskrider enligt plan och vi har kunnat lansera flera funktioner 
som emottagits väl av marknaden.  
 
Avslutningsvis så ser jag att vi tar viktiga steg framåt. Det första halvåret har präglats av att lägga grunden 
för vår långsiktiga strategi samt att hitta synergierna för de svenska och tanzaniska verksamheterna. 
 
 
Stockholm 25 augusti 2022 
Peter Persson 
VD Euroafrica Digital Ventures AB  

  



Verksamheten 
 

Euroafrica Digital Ventures i korthet 
 
Euroafrica Digital Ventures AB är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett 
decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar 
för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden 
har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största 
digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna 
mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika. 
 

Verksamhetens utveckling 

Euroafrica valde en ny styrelseordförande tillsammans med två nya ledamöter på årsstämman. Den nya 
ordförande, Johan Nordin, har suttit i styrelsen sedan februari 2021 och de nya ledamöterna Josefine 
Hamilton och Robert Carlén stärker upp kompetensen med juridisk och finansiell erfarenhet. Den förra 
ordförande Peter Hjorth och ledamoten Björna Jonsson lämnade styrelsen i samband med årsstämman. 
 
Under första kvartalet genomförde Euroafrica en stor migrering av Kupatanas databas med 
hundratusentals registrerade konton och annonser till den nya plattformen med ny funktionalitet, 
säkerhet och design. Under andra kvartalet har en lika stor migrering av Zoomtanzanias databas 
genomförts vilket ökar antal registrerade konton och annonser med 100%. Kupatana och den tidigare 
konkurrenten är nu under en och samma plattform som därmed stärker Kupatanas marknadsdominans 
ytterligare. Bolaget skrev avtal med Tanzanias största betallösningsföretag och påbörjade integrationen 
under perioden. Det betyder att ingen kommer att uteslutas för att kunna köpa tjänster på plattformen 
pga betallösningar. Kupatana stängde en reklamaffär på 30 KUSD som är den största för Bolaget och vi 
ser en fortsatt tillväxt i antal köpta premiumannonser och webb-butiker.  
 
Under perioden tecknade bolaget en avsiktsförklaring att investera 3,5 MSEK för 51% i Bongo5 Media 
Group. En due diligence ska genomföras under Q3. Affärsmöjligheten bygger på super-app strategin att 
inkludera flera relevanta vardagstjänster, som i detta fall nyheter på Kupatana med ökade 
annonseringsplatser samt möjligheten att sprida nyheter om plattformens olika tjänster. Bolagen 
kommer även att kunna marknadsföra båda varumärkena på osålda utrymmen i respektive plattform. 
Intensiva diskussioner med flera företag förs som ska vara en del av Kupatanas vardagstjänster där några 
kan innebära förvärv och andra samarbeten med intäktsfördelning.  
 
Vårt andra dotterbolag, Social Media Lab, gick igenom en personalomsättning under det första kvartalet. 
Positionerna har ersatts och säljsidan har stärkts ytterligare. Bolaget har landat ett antal viktiga affärer 
med större bolag som har en bra potential att växa under kommande halvår. Det första halvåret har 
handlat om omgruppering och ersättning av personal som under perioden har haft hög aktivitet där 
Bolaget förväntar positiva resultat under resterande del av året. Social Media Lab har under andra 
kvartalet fortsatt att stärka organisationen med ytterligare senior kompetens inom sälj men också på 
utförarsidan. 
 

Händelser efter rapportperiodens utgång 
 
Bolaget utsåg Peter Persson till ny koncern VD med start i augusti 2022. Peter Persson har arbetat i rollen 
som vVD och är väl insatt i båda verksamheter. Peter är medgrundare till Social Media Lab Nordic och har 
arbetat operativt med Kupatana de senaste åren. Peter Persson och styrelseordförande Johan Nordin 
stärkte upp sitt ägande genom att förvärva alla Frontier Digital Ventures 733 320 aktier.  
 
Bolaget har tagit upp en lånefinansiering om 4 MSEK för att öka tillväxttakten i Tanzania och även kallat 
till en extra bolagsstämma för att sätta ett optionsprogram för styrelse och nyckelpersoner. I samband 
med den extra bolagsstämman föreslås en nedsättning av aktiekapitalet. 



Kupatana har integrerat betallösningsfunktionen med Selcom Pay som erbjuder mer än 40 olika 
betalkanaler. Det innebär att alla ”mobile money” företag, alla banker och kreditkort nu är integrerade 
med plattformen och därmed utesluts ingen från möjligheten att göra transaktioner på plattformen. 
Bolaget håller på att integrera möjligheten för våra användare att betala elräkningar och köpa telefon- 
och internetkrediter genom plattformen som blir ytterligare en intäktskälla enligt strategin om flera 
vardagstjänster. Kupatana har fortlöpande gjort förbättringar på plattformen för att ge en bättre och 
säkrare upplevelse. Sammantaget har tillväxten fortsatt i antal annonser, trafik och transaktioner. 
 

Finansiell och övrig information 

 

Nettoomsättning och resultat 
 
Koncernen hade 6,7 MSEK i nettoomsättning under andra kvartalet. Resultatet efter skatt under andra 

kvartalet uppgick till -5,6 MSEK.  
 

Finansiell ställning och kassaflöde 
 
Koncernens egna kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick per den 30:e juni till 26,0  
MSEK. Det ger en soliditet på 64,2  %. Likvida medel uppgick till 4,4  MSEK vid periodens slut. Kassaflödet 
från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital för andra kvartalet uppgick till -3,0  
MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten för andra kvartalet uppgick till -0,5  MSEK. Kassaflödet 
från finansieringsverksamheten för andra kvartalet uppgick till 0,6  MSEK. Det totala kassaflödet för andra 
kvartalet uppgick till -2,9  MSEK. 
 

 
Investeringar 
 

Under andra kvartalet har bolaget investerat 0,6  MSEK immateriella anläggningstillgångar. 

 
Antal utestående aktier 
 

Antalet utestående aktier i bolaget vid periodens utgång var 12 671 102  stycken.  

 
Personal 
 
I koncernen finns 19 heltidsanställda och ytterligare personal anlitas på konsultbasis. 
 

Transaktioner med närstående 
 

Under rapportperioden april till och med juni 2022 har transaktioner med närstående skett enligt följande: 
styrelseledamoten och vice VD Peter Persson, har via bolag erhållit ersättning om 243 KSEK för tjänster 
relaterade till affärsutveckling.  

 

Moderbolaget 

Verksamheten i Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är inriktad på tillhandahållande av 
koncernledningsfunktion, samt koncerngemensam finansiering. För andra kvartalet redovisas kostnader 
om 1,5  (2,2 ) MSEK och resultatet efter skatt uppgick till -1,5  (-2,1) MSEK.  

 
  



Redovisningsprinciper 
 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Bolaget har under 2020 
förvärvat 100% av aktierna i Kupatana AB med dotterföretaget Kupatana Tanzania Limited genom ett så 
kallat omvänt förvärv. Under första kvartalet 2021 förvärvade bolaget 100 % av aktierna i SocialMediaLab 
Nordic AB genom ett så kallat omvänt förvärv. I och med förvärven upprättar Bolaget 
koncernredovisning. Företag där Bolaget innehar majoriteten av rösterna på bolagsstämman och företag 
där Bolaget genom avtal har ett bestämmande inflytande klassificeras som dotterföretag och 
konsolideras i koncernredovisningen. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med 
den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen 
från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. I övrigt är redovisningsprinciperna 
oförändrade jämfört med föregående år. 
 

Risker 
 

Väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer finns i alla bolag. De olika risker som finns rörande koncernens 
verksamhet diskuteras mer utförligt i Bolagets årsredovisning för 2020 som finns på Bolagets hemsida 
(www.euroafricadigitalventures.com). 
 

Kommande rapporttillfällen 

 

▪ Delårsrapport för perioden juli – september lämnas 24 november 2022 

▪ Bokslutskommuniké för perioden januari – december 2022 lämnas 23 februari 2023 

 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som koncernen står inför.  
 
Denna information är sådan som Euroafrica Digital Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för 
offentliggörande den 25 augusti 2022 kl. 8.45.  
 
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. 
 
Stockholm, den 25 augusti 2022 
 
 
Peter Persson  Johan Nordin  Emelie Smidt               
VD    Ordförande  Ledamot  
 
 
Fredrik Holmström Josefine Hamilton Robert Carlén 
Ledamot  Ledamot  Ledamot 
 

 
 
För ytterligare information kontakta: 
Peter Persson, VD, Euroafrica Digital Ventures AB  
E-post: peter.perssonuroafricadv.com  
www.euroafricadigitalventures.com 

  

http://www.euroafricadigitalventures.com/


Koncernresultaträkning 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



Koncernbalansräkning 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



Förändring i eget kapital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kassaflödesanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nyckeltal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moderbolagets resultaträkning 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moderbolagets balansräkning 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Definitioner av nyckeltal för koncernen 

 

Nyckeltal  

Marginaler Investeringar

Rörelsemarginal, % Nettoinvesteringar i immateriella och materiella  anläggningstillg. tkr

Rörelseresultat i procent av totala intäkter. Periodens investeringar i immateriella och materiella

anläggningstillgångar minskat med periodens försäljningar och

utrangeringar.

Vinstmarginal, % Medarbetare

Resultat efter finansnetto i procent av totala intäkter. Antal anställda, st

Antal anställda beräknad utifrån arbetad heltid vid periodens

slut.

Räntabilitet

Avkastning på eget kapital, % Data per aktie

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Genomsnittligt eget kapital beräknas som ingående plus

utgående eget kapital dividerat med två. Antal aktier, st

Antal utestående aktier vid periodens slut.

Avkastning på totalt kapital, % Genomsnittligt antal aktier, st

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av

genomsnittligt balansomslutning. Genomsnittligt

balansomslutning har beräknats som ingående plus utgående

sysselsatt kapital dividerat med två.

Genomsnittligt antal aktier under perioden.

Resultat per aktie, kr

Kapitalstruktur

Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal aktier

för perioden.

Eget kapital, tkr Eget kapital per aktie, kr

Eget kapital vid periodens slut. Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid

periodens slut.

Soliditet, %

Eget kapital inkl. minoritet i procent av balansomslutningen.


