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Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen och är
representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Litauen samt
Island. Bolagets huvudkontor ligger i Göteborg, Sverige.
Bolagets produktutbud marknadsförs under varumärket ”Zinzino” och består
av ett hemcafékoncept med espressomaskiner, kaffepods och tillbehör.

Väsentliga händelser under och efter tredje kvartalet 2011

.



Omsättningsökningen under tredje kvartalet uppgår till 55% och ackumulerat för
Jan-Sept 2011 till 52%.



Försäljningens fördelning under Jan-Sept 2011; Norge 39%, Sverige 22%, Danmark
20%, Island 7%, Finland 5% samt Litauen 4% och Estland 3%.



Geografisk tillväxt ackumulerat Jan-Sept 2011 i jämförelse med motsvarande period
föregående år: Finland 333%, Island 41%, Danmark 48%, Norge 39% och Sverige 22%.



Första halvårets förlust på -494 tSEK är vänd till vinst +982 tSEK ackumulerat
Jan-Sept 2011. För perioden Juli-Sept 2011 uppgick nettoresultatet till
1 476 tSEK, vilket är det starkaste resultat i Zinzinos historia.



Fortsatt stark tillväxt efter utgången av tredje kvartalet.



Sophia Johansson valde att avgå från sin tjänst som VD för Zinzinokoncernen
efter 7 år. Sophia har framgångsrikt lett arbetet med att etablera Zinzino i
Norden och Baltikum som VD. Tillsammans med resten av ledningen har hon skapat
en verksamhet som omsätter ca 100 mSEK per år. Sophia ersätts på posten av den
erfarne Dag Bergheim Pettersen som succesivt kommer att ta över under vinter
2011/12.



Zinzinos årliga event och konferens hölls i år på Åhaga i Borås den 30 september
till 2 oktober och var en mycket lyckad sammankomst där 1100 återförsäljare från
alla Zinzinos marknader träffades, förkovrade sig med värdefull kunskap och
utbytte erfarenheter. Bl.a höll mr Randy Gage, en av världens mest eftertraktade
föredragshållare, två bejublade föreläsningar under helgen.



Extra bolagsstämma beslutade den 14 november om utgivande 2 120 000
teckningsoptioner med teckningskurs om 2 SEK per aktie och en löptid fram till 1
november 2016. Optionerna kommer att erbjudas till ledande befattningshavare och
nyckelpersoner i koncernens försäljningsorganisation.

Räkenskaper i sammandrag juli-september 2011


Omsättningen uppgick under kvartalet till 27,9 (18,0) mSEK vilket
innebär en tillväxt på 55 %.



Rörelseresultatet uppgick till 1 435 tSEK (1 287)



Nettoresultatet uppgick till 1 476 tSEK (1 074)



Vinst per aktie för kvartalet 0,05 SEK (0,004)



Likvida medel uppgår på rapportdagen till 13 243 tSEK (11 997)

Ackumulerade räkenskaper i sammandrag januari-september 2011


Omsättningen uppgick till



Rörelseresultatet uppgick till 930



Periodens nettoresultat uppgick till



Vinst per aktie

67,3 (44,4) mSEK vilket innebär en tillväxt på 52%.
tSEK (165)
982 tSEK (7)

0,04 SEK (0,0002)

Styrelsens kommentarer
Under tredje kvartalet 2011 har försäljningstillväxten i Zinzino fortsatt varit mycket
hög. Tillväxten har varit stark på Zinzinos samtliga marknader. De nystartade marknaderna
Estland och Litauen utgör nu 7% av koncernens försäljning och utvecklingen är mycket
positiv. Finland har tack vare ny försäljningsorganisation lyckats vända en negativ trend
och tillväxten är för närvarande mycket stark.
Klart positivt är att Zinzino för tredje kvartalet gör ett nettorsultat om 1 476 tSEK,
vilket är ca 400 tSEK bättre än föregående år.
Efter 9 månader uppgår nettoresultet till 982 tSEK.
Det fjärde kvartalet är normalt starkt för Zinzino, varför resultatet bör kunna vara
positivt även för detta kvartal.
Såväl likviditet som soliditet är på betryggande nivåer.

Antalet utestående aktier
Aktiekapitalet är fördelat på 27 082 770 aktier, varav 6 113 392 är A-aktier (1 röst) och
20 969 378 B-aktier (0,1 röst). Aktiens kvotvärde är 0,10 kr.
Bolagets B-aktie handlas på Aktietorget.

Revisorsgranskning
Kvartalsredogörelsen har ej varit föremål för granskning av företagets revisorer.

Nästa rapporttillfälle
Kommande rapport är Bokslutskommuniké för 2011 den 28:e februari 2012.
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