
 
 

 

Euroafrica Digital Ventures skriver avtal med Tanzanias 
största betaltjänstföretag Selcom Ltd, för att möjliggöra 
fler tjänster på Kupatana med flera intäktsströmmar 

Stockholm den 31 maj 2021 
 
Euroafrica Digital Ventures ABs (”Euroafrica Digital Ventures” och ”Bolaget”) tanzaniska dotterföretag 

Afrieuro Digital Ventures Ltd har idag ingått ett avtal med Tanzanias största betalningstjänst, Selcom Pay, 

för att ge Kupatanas miljontals användare möjligheten att köpa telefoni och internetkrediter genom 

Kupatana plattformen samt betala räkningar och genomföra olika köp av tjänster. 

 

Euroafrica Digital Ventures dotterföretag, Afrieuro Digital Ventures, har idag ingått ett avtal med Selcom för att 

erbjuda betallösningar på Kupatana plattformen. Selcom erbjuder betallösningar för ett 40-tal ledande 

mobiloperatörer och banker i Tanzania vilket innebär att användarna kommer att ha fler möjligheter att genomföra 

olika köp på plattformen. Avtalet avser också integrationen av “Selcom Hudhuma” som gör det möjligt för användare 

att betala sina räkningar online, påfyllning av mobildata och ett tiotal andra tjänster. Det här innebär nya 

intäktsströmmar för Kupatana och som på sikt även skapar ett ökat engagemang i apparna.   

 

Philip Ebbersten, VD för Euroafrica Digital Ventures kommenterar 

 

”Vi ser fram emot att arbeta med Selcom som en strategisk partner för betalningar och olika integrationer av tjänster. 

Det här avtalet är helt i linje med det som tidigare har kommunicerats där vår ambition är att utvecklas till en super-

app och erbjuda flera vardagstjänster som kan utföras direkt i Kupatana appen. Med 97% av alla mobilanvändare 

i Tanzania som förköper krediter för telefoni och internet kommer Kupatana kunna erbjuda detta på ett smidigt och 

enkelt sätt och få en kommission för varje köp. Det ökade engagemanget kommer också att gynna oss positivt på 

sikt och förbättra användarupplevelse i takt med att vi lägger till flera tjänster”. 

 

Sameer Hirji, Executive Director för Selcom kommenterar 

 

“We are constantly striving to make digital collections a mainstream and seamless feature across all sectors in 
Tanzania. Payments need to be an integral core competency in every business, including an online marketplace 
like Kupatana. We understand that customers want options and flexibility in how they make purchases. We’re 
excited to team-up with Kupatana and give their customers the ability to pay by using Selcom Pay, providing new 
ways to pay on Kupatana,” Sameer Hirji, Executive Director, Selcom”.  
 
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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