Styrelsens redogörelse enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser
Såsom redogörelse enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen får styrelsen för Euroafrica Digital Ventures
AB org.nr 556971-0188 anföra följande.
Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 samt kommuniké från
årsstämman med uppgift om bolagsstämmans beslut om Bolagets resultat för nämnda räkenskapsår
hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.euroafricadigitalventures.com.
Efter lämnandet av årsredovisningen, innehållande de senast fastställda balans- och
resultaträkningarna, har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat utöver
vad som framgår av bolagets delårsrapporter och pressmeddelanden på bolagets hemsida.
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