
 

Euroafrica Digital Ventures etablerar tech hub i 
Skellefteå 

den 28 april 2021 
 
Euroafrica Digital Ventures AB (publ) (”Euroafrica” eller ”Bolaget”) etablerar en ny hub för teknikutveckling 
i Skellefteå. Bolaget som ansvarar för den digitala marknadsplatsen Kupatana och SaaS plattformen Social 
Content kommer därmed fortsätta utvecklingen och driva innovativa tech-lösningar från Skellefteå. 
Utvecklingsteamet kommer ledas av Daniel Marklund som kommer från TieotoEVRY. Marklund har 
mångårig erfarenhet av systemutveckling och har tidigare jobbat med att utveckla Social Content.  
Kompetenssammansättningen inom utveckling är en viktig komponent för Bolagets tillväxtstrategi i 
Norden och Östafrika. Marklund kommer inledningsvis anställa två utvecklare för att möta 
utvecklingsbehoven för Kupatana och Social Content. Bolagets långsiktiga målsättning med etableringen 
av verksamheten i Skellefteå är att anställa ytterligare utvecklare som också arbetar med externa kunder. 
Daniel tillträder tjänsten som CTO den 3 maj 2021 

 

Philip Ebbersten, VD för Euroafrica Digital Ventures kommenterar 

 

”Vi är mycket nöjda att Daniel Marklund vill komma tillbaka till oss. Daniel är inte bara väl insatt i utvecklingen av 
SaaS plattformen Social Content utan har en bred erfarenhet att leda ett team med olika kompetenser, vilket blir en 
viktig faktor i vår tillväxtstrategi för marknadsplatsen Kupatana och etablering av e-handelslösningar i Östafrika. Vi 
ser även stora möjligheter att rekrytera flera utvecklare för att möta behovet av företagsetableringar i hela regionen”. 
 
Daniel Marklund, CTO för Euroafrica Digital Ventures kommenterar 
 
”Jag gillar utmaningen att få vara med om att utveckla dessa produkter till en ny nivå. Det finns en enorm potential 
att bredda produkterna och jag ser verkligen fram emot denna tillväxtresa. Att etableringen sker just i min 
hemkommun, Skellefteå, är glädjande då det finns en god miljö för rekrytering av duktiga utvecklare. Vi ser även 
stark tillväxt bland de lokala företagen samt att flera externa bolag väljer att etablera sig här”. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Philip Ebbersten, VD Euroafrica Digital Ventures AB 
E-post: philip.ebbersten@kupatana.com 
Telefon: +46 (0) 73 816 89 94 
 
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB 08-684 211 10 adviser@eminova.se 
 
Om Euroafrica 
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 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. 
 
För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com 

Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures 
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