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Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen och
är representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island samt
Estland och Litauen. 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 första kvartalet 2012:


Omsättningsökningen under första kvartalet uppgår till 51% i jämförelse med
föregående år.



Försäljningens geografiska fördelning under Jan-Mars 2012: Norge 39%, Danmark
18%, Sverige 16%, Finland 14 %, Estland 6%, Island 5% samt Litauen 2%.



Tillväxt per land under Januari-Mars i jämförelse med motsvarande period
föregående år: Finland 601%, Estland 569%, Norge 46%, Danmark 55%, Island 8% samt
Sverige -11% och Litauen -32%.



Försäljning på Island bedrivs från den 12 maj 2012 via dotterbolaget Zinzino Iceland
Ehf.



Bolagsbildningsprocess pågår även i Lettland. Preliminär säljstart är 1 juli 2012.

Räkenskaper i sammandrag Januari-Mars 2012

.



Omsättningen uppgick under kvartalet till 29,9 (19,5) mSEK vilket innebär en tillväxt på
51%.



Rörelseresultatet uppgick till -865 tSEK ( - 266)



Nettoresultatet uppgick till - 835 tSEK (-279)



Vinst per aktie för kvartalet neg (neg)



Likvida medel uppgår på rapportdagen till 10 731 tSEK (7 264)

Verkställande direktör, Dag Pettersens kommentarer:
”Försäljningsutvecklingen är fortsatt stark vilket är positivt och helt enligt våra planer.
Tyvärr ser vi inte samma fina utveckling på alla marknader men vi arbetar aktivt med
åtgärder för att stimulera försäljning i bl.a. Sverige. Särskilt glädjande är tillväxten i Finland
och Estland där vi under perioden introducerat finansiering via starka samarbetspartners för
våra kunder och partners vilket gett goda resultat. Vi jobbar med att implementera samma
lösningar för övriga marknader och vår förhoppning är att det kommer att ge god effekt på
försäljningen även där.
Både försäljning och resultatet är väl i linje med budget för den del av året som
säsongsmässigt brukar vara sämre. Detta gör att vi har goda förutsättningar att under 2012
fortsätta utvecklas väl, både försäljnings- och resultatmässigt.
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 halvårsrapport den 31:e augusti 2012.
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