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Fjärde kvartalet (oktober – december 2022)

● Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 7,2 (7,0) MSEK
● Rörelseresultat (EBITDA) för fjärde kvartalet uppgick till -4,4 (-2,8)  MSEK
● Rörelseresultat (EBIT) för fjärde kvartalet uppgick till -6,8 (-4,1)  MSEK
● Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -0,46 (-0,55)  SEK
● Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4,8 (12,1) MSEK
● Goodwillavskrivningar uppgick för fjärde kvartalet till ca 1,2 MSEK

Helåret (januari – december 2022)

● Nettoomsättningen uppgick till 27,3 (23,5) MSEK
● Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -15,6 (-8,5)  MSEK
● Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -23,3 (-12,8)  MSEK
● Resultatet per aktie uppgick till -1,78 (-1,69)  SEK
● Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4,8 (12,1) MSEK
● Goodwillavskrivningar uppgick till ca 4,7 MSEK

Väsentliga händelser under perioden

● Utsett Mangold Fondkommission som likviditetsgarant för bolagets aktie
● Byte av Certifierad Advisor till Mangold Fondkommission
● Ingått avtal med en leverantör av e-handelsprodukter som ska lanseras under

varumärket Kupatana och blir den första e-handelssatsningen för Kupatana
● Beslut från Nasdaq disciplinnämnd ålägger bolaget vite om fem årsavgifter

motsvarande 525 000 SEK
● Bolagets styrelse beslutade om en företrädesemission av units om ca 12,7 MSEK
● Kupatana skriver avtal med ledande östafrikanskt influencer-nätverk
● SocialMediaLab tecknar avtal med Nya Boendet
● SaaS verksamheten Social Content flyttas till ett nystartat dotterbolag
● Kupatana gör en nyckelrekrytering och anlitar en ny säljchef med start Q1 2023
● Due diligence perioden för avsiktsförklaringen med Bongo5 förlängd

Väsentliga händelser efter periodens utgång

● Socialmedialab Nordic AB tecknar avsiktsförklaring för att genomföra en strategisk
strukturaffär med TBS Mediabyrå AB

● Socialmedialab Nordic AB signerar bindande avtal med TBS Mediebyrå AB
● Lotta Tjulin Thörnqvist utses till ny koncern VD
● Kupatana blir officiell lanseringspartner i Afrika för den svenska kryptobörsen Bluedot

Crypto



VD har ordet

Hej bästa aktieägare, och till dig som är intresserad av Euroafrica framåt.
Jag har nu arbetat i rollen som VD sedan den 1 februari i år och kan konstatera att bolaget
är på väg ut på en spännande resa!

När vi stänger sista kvartalet 2022 gör vi det på ett rörelseresultat om -4,4 MSEK. Om vi
räknar av posten där vite från Nasdaq om 525K som är en engångskostnad, är
rörelseresultat för perioden -3,9 MSEK.

Jag vill gärna ta detta tillfälle i akt att presentera mig lite närmare givet att jag precis
tillträtt. Min bakgrund är i mediebranschen, med 16 år på Schibsted, där mina roller varierat
inom den kommersiella verksamheten. Jag har arbetat i ledande roller inom såväl affär-
som produktutveckling och fått se många nya lösningar lanseras ut mot marknaden under
åren.

2016 markerar en viktig milstolpe i min karriär då jag, som en av fyra, lade grunden till det
som idag är Schibsted Brand Studio. Att fått vara med och se avdelningen växa från fyra till
drygt 40 personer t o m 2020 har gett mig otroligt många insikter och fyllt på
kunskapsbanken på alla tänkbara vis. Jag agerade under dessa år i rollen som Head of
Creative Sales och gick därefter över i en operativ roll som kreativ strateg. Att få arbeta
såväl strategiskt som operativt har varit helt avgörande för mig då jag sätter stort värde på
att vara ute hos kunderna och ha örat mot rälsen för att konstant vara ett med behoven på
marknaden.

Åren på Schibsted har givit mig oerhört värdefull kunskap kring hur man agerar i tillväxt,
bygger upp en lönsam verksamhet i en ny kategori och hur man bäst skapar effektiva
processer och leder team i en föränderlig marknad.

Jag har genom min roll inom kreativt konceptarbete även fått förmånen att föreläsa på
internationella scener, bland annat för WAN IFRA på deras kongresser i såväl Sydafrika, som
Dubai, USA och i Europa.

Jag har läst marknadsföring på Berghs School of Communications parallellt med
föräldraledighet 2013, och utbildat mig inom ledarskap genom Ambio samt JC Collaboration
Consulting AB som på uppdrag av Schibsted utbildar medarbetare inom olika
specialistområden.

Vid sidan av mitt arbete när jag ett stort intresse för nätverkande och vad personliga
kontakter kan möjliggöra. Mot bakgrund av detta startade jag ett socialt, kvinnligt nätverk
2021 och är utöver det ansvarig för ett affärsnätverk i Storstockholm.

Jag är även ideellt engagerad i Boo FF och utbildad fotbollstränare, och agerar just nu i
rollen som huvudtränare för ett av föreningens lag pojkar födda 2014.



Nu ser jag fram emot att bygga Euroafrica Digital Ventures, Social Content och Kupatana
större och starkare tillsammans med alla fantastiska medarbetare!

Stockholm 23 februari 2023

Varma hälsningar,
Lotta Tjulin Thörnqvist

Verksamheten

Euroafrica Digital Ventures i korthet

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) 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 marknadsförings-
kampanjer. 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

Bolaget utsåg Mangold Fondkommission till både likviditetsgarant och Certifierad Advisor
under perioden. När det gäller tjänsten kring likviditetsgaranti så var syftet att stimulera
handeln samt minska differensen mellan köp och säljordrar. Bolaget kan se att arbetet har
gett en ökad likviditet i bolagets aktie.

EuroAfrica Digital Ventures erhöll ett beslut från Nasdaq Disciplinnämnd som ålade bolaget
ett vite om 525.000 SEK. Skälet var otydlig kommunikation i samband med riktad
nyemission under 2021.

Bolagets styrelse beslutade om en företrädesemission av units om ca 12,7 MSEK vilket blev
tecknad till 75%. Det tillförde bolaget 9,5 MSEK före emissionskostnader.



Kupatana har vidare ingått ett avtal med en leverantör av e-handelsprodukter som ska
lanseras under varumärket Kupatana och blir den första e-handelssatsningen på Kupatana.
Bolaget lanserar nu ett första pilottest med ett sortiment på tusentals olika produkter vilket
är ett första steg för Bolagets ambition att få större kontroll över transaktionerna som
genereras genom plattformen. Produkterna som tillhandahålls av leverantören leder inte till
att kapital binds utan bolaget betalar endast efter att försäljning genomförts.

Kupatana skrev ett avtal med Kipaji som är ett ledande östafrikanskt influencer-nätverk,
syftet med avtalet är att kunna erbjuda våra annonsörer fler spännande kanaler att nå ut
med sin marknadsföring.

Kupatana har gjort en nyckelrekrytering och anlitar en ny säljchef med start Q1 2023.
Säljchefen har flera års erfarenhet från ett världens största mediebolag, JCDecaux och
kommer att bli en betydelsefull del av Bolagets tillväxtplaner för 2023.

Socialmedialab tecknade avtal med Nya Boendet där de via vår SaaS plattform kan
marknadsföra sina boende objekt på ett kostnadseffektivt sätt. Efter planerad
implementation så förväntas de första kampanjerna levereras under senare delen av första
kvartalet 2023.

Det beslutades att flytta bolagets Saas-plattform Social Content till ett nystartat
dotterbolag.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Socialmedialab Nordic AB tecknade den 11:e januari en avsiktsförklaring med TBS
Mediabyrå AB där målet var att ingå ett strategiskt samarbetsavtal gällande nyttjandet av
Saas-plattformen Social Content samt att i samband med det även sälja ut
konsultverksamheten från Socialmedialab. Den 1:a februari kunde bolaget meddela att ett
bindande avtal tecknats mellan parterna och att överlåtelsedagen för affären var satt till den
14.e februari.

Den 1:a februari kunde EuroAfrica Digital Ventures meddela att bolaget utsett Lotta Tjulin
Thörnqvist till ny VD och hon tillträdde tjänsten direkt. Lotta har en gedigen bakgrund inom
Schibsteds med flera ledande roller under de 16 år som hon arbetade inom koncernen.

Kupatana tecknade under februari månad ett avtal med den svenska kryptobörsen Bluedot
att bli officiella lanseringspartner på den afrikanska marknaden beräknad start för
samarbetet sker i början av mars.



Finansiell och övrig information

Nettoomsättning och resultat

Koncernen hade 7,2 MSEK i nettoomsättning under fjärde kvartalet. Resultatet efter skatt
under fjärde kvartalet uppgick till -6,8 MSEK. Nettoomsättningen under helåret 2022
uppgick till 27,3 MSEK och resultatet efter skatt uppgick till -23,3 MSEK.

Finansiell ställning och kassaflöde

Koncernens egna kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick per den 31:a
december till 21,0  MSEK. Det ger en soliditet på 57,7 %. Likvida medel uppgick till 4,8
MSEK vid periodens slut. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i
rörelsekapital för fjärde kvartalet uppgick till -6,2 MSEK och under helåret 2022 till -15,0
MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten för fjärde kvartalet uppgick till -0,05
MSEK och under helåret 2022 till -1,3 MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten för
fjärde kvartalet uppgick till 7,3 MSEK och för helåret 2022 till 8,8 MSEK. Det totala
kassaflödet för fjärde kvartalet uppgick till 1,0 MSEK och för helåret 2022 till -7,3 MSEK.

Investeringar

Under fjärde kvartalet har bolaget investerat 0,05 MSEK immateriella anläggningstillgångar
och under helåret investerades 1,2 MSEK.

Antal utestående aktier

Antalet utestående aktier i bolaget vid periodens utgång var 31 677 752 stycken.

Personal

I koncernen finns 20 heltidsanställda och ytterligare personal anlitas på konsultbasis.

Transaktioner med närstående

Under rapportperioden oktober till och med december 2022 har inga transaktioner med
närstående skett. Under helåret 2022 har transaktioner med närstående skett enligt
följande: styrelseledamoten och VD Peter Persson har via bolag erhållit ersättning om 648
KSEK för tjänster relaterade till affärsutveckling.



Moderbolaget

Verksamheten i Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är inriktad på tillhandahållande av
koncernledningsfunktion, samt koncerngemensam finansiering. För fjärde kvartalet
redovisas kostnader om 3,1 (2,5) MSEK, varav 0,3 MSEK avser finansiella kostnader.
Resultatet efter skatt uppgick till -3,1 (-2,3) MSEK. För helåret 2022 redovisas kostnader
om 8,4 (8,0) MSEK, varav 0,3 MSEK avser finansiella kostnader. Resultatet efter skatt
uppgick till -8,4 (-7,2) 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 2021 som
finns på Bolagets hemsida (www.euroafricadigitalventures.com).

Kommande rapporttillfällen
Årsredovisning 2022 9 maj 2023
Delårsrapport för perioden januari – mars 2023 23 maj 2023
Årsstämma 1 juni 2023
Delårsrapport för perioden april – juni 2023 24 augusti 2023
Delårsrapport för perioden juli – september 2023 21 november 2023

http://www.euroafricadigitalventures.com


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 (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2023 kl. 08.30 CET.

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Stockholm, den 23 februari 2023.

Lotta Tjulin Thörnqvist Johan Nordin Emelie Smidt
VD Ordförande Ledamot

Fredrik Holmström Josefine Hamilton Robert Carlén
Ledamot Ledamot Ledamot

Peter Persson
Ledamot

För ytterligare information kontakta:
Lotta Tjulin, VD, Euroafrica Digital Ventures AB (publ)
E-post: lotta.tjulin@euroafricadv.com
www.euroafricadigitalventures.com

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

http://www.euroafricadigitalventures.com














Definitioner av nyckeltal för koncernen


