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MTI Investments dotterbolag Ecohomes tilldelas ett kontrakt för att bygga 

om ett bankkontor för CRDB Bank Plc, Musoma filialen, motsvarande 2,2 

miljoner SEK 
 

MTI Investment SE ("MTI Investment" eller "Bolaget") meddelar att dess dotterbolag Ecohomes 

Company Limited (”Ecohomes”) har tilldelats kontraktet att bygga om ett bankkontor för CRDB, 

Musoma-filialen, för en total fast kostnad om 557 miljoner TZS, vilket motsvarar cirka 2,2 

miljoner SEK (213 000 EUR). 

 

Musoma är huvudstaden i Mara-regionen, belägen på den östra sidan av Lake Victoria i Tanzania, nära de 

internationella gränserna till Uganda och Kenya, cirka 225 kilometer nordost om Mwanza. CRDB Bank Plc är 

den största affärsbanken i Tanzania, sett till tillgångarnas storlek. CRDB är noterat på Dar Es Salaam börsen. 

 

Byggtiden för bankkontoret beräknas påbörjas under januari 2022 och beräknas att slutföras under våren 

2022, den totala kostnaden på 557 miljoner TZS inkluderar moms. Anbudet tilldelades Ecohomes av CRDB 

Banks Management Tender Committee. MTI Investment äger 64% av Ecohomes medan de återstående 36% 

ägs av Pivotech Company Limted. 

 

Certified Adviser 
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på 

mejl ca@mangold.se. 

 

För ytterligare information 
Pontus Engström, VD, MTI Investment SE 

pontus.engstrom@mti-investment.com 

+46 70 716 55 38 

 

Om MTI Investment SE 
MTI Investment SE är ett nordiskt investment- och bolagsbyggande företag som grundades 2014 av ett team 

med lång erfarenhet från tillväxtmarknader i syfte att investera i östafrikanska små och medelstora företag 

(”SMF”) med hög värdeökningspotential. Bolaget är aktiva på den expansiva östafrikanska marknaden och 

genom att vara en långsiktig ägare och aktivt ägarskap hjälper MTI Investment dess portföljbolagen att växa 

snabbare och bli lönsammare. Bolaget investerar framför allt i innovativa och skalbara bolag som har 

potential till betydande positiv samhällspåverkan. 
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