
 
 

 

Euroafrica Digital Ventures utser Peter Persson till 

ny VD 
 
Stockholm den 12 augusti 2022 
 
Styrelsen för Euroafrica Digital Ventures AB har idag beslutat att utse Peter Persson 

till ny VD. Han tillträder sin befattning omgående. Beslutet är en följd av att styrelsen 

anser att ett VD-byte är nödvändigt för att koncernen skall kunna nå de högt uppsatta 

målen, med ett ökat fokus på lönsamhet och tillväxt. Avgående VD, Philip Ebbersten 

kommer fortsätta sitt arbete inom koncernen i en ny roll med fokus på att förverkliga 

tillväxtstrategin på den östafrikanska marknaden. 
 

Peter Persson var med och grundade Social Media Lab 2010 och var operativ i bolaget som 

säljchef till 2021. Sedan Euroafrica bildades och listades på Nasdaq First North 2021 har 

Peter agerat i rollen som vice VD i koncernen och fokuserat på Östafrika och Kupatana. 

Peter har också det största ägarintresset i koncernen samt stark tro och passion för 

möjligheterna med koncernens verksamhet i Östafrika. 

 

Johan Nordin, styrelseordförande i Euroafrica Digital Ventures kommenterar 

 

"Styrelsen vill först och främst tacka Philip för det utmärkta arbete han gjort i att etablera 

Kupatana i Tanzania och att ta Euroafrica med dess dotterbolag till ett börsnoterat bolag med 

goda förutsättningar för tillväxt i spännande marknader. Vi är också glada att Philip tackat ja 

till att fortsätta sitt arbete i koncernen med fokus på verksamheten i Östafrika. 

 

Att Peter Persson nu utses till VD är en naturlig följd av det arbete han har utfört sedan han 

tillträdde befattningen som vice VD. Styrelsen är övertygad om att Peter besitter de 

kompetenser, marknadskunskaper och ledaregenskaper som behövs för att ta bolaget till 

lönsamhet och med tiden nå de finansiella mål som är uppställda för verksamheten",.” 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Johan Nordin, Styrelseordförande Euroafrica Digital Ventures AB 

E-post: johan.nordin@euroafricadv.com 

Telefon: +46 (0) 76 712 00 44 

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB 08-684 211 10 adviser@eminova.se 

 

Denna information är sådan information som Euroafrica Digital Ventures AB är skyldigt att offentliggöra 

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2022 kl 13.30. CEST. 

 

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 
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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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