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Zinzino AB är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark,
Finland, Island, Litauen, Lettland och Estland. Zinzino marknadsför och säljer espressomaskiner,
kaffe, te och tillbehör samt en produktlinje inom funktionell mat, Zinzino BioactiveFood.
Vi erbjuder kunderna produkter där kvalitet, miljö, hälsa och en känsla av vardagslyx står i centrum.
Våra värderingar präglas av hög kvalitet, närhet till kunden och fokus på aktiv produktutveckling.
Produkterna marknadsförs via direktförsäljning. Företaget har 45-talet anställda och huvudkontoret
finns i Göteborg.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER TREDJE KVARTALET 2013
Zinzinos nettomsättning uppgår under tredje kvartalet till 57,4 (44,8) mSEK vilket motsvarar
en tillväxt på 28%. Rörelseresultatet uppgår till 4,3 (2,8) mSEK vilket är det bästa resultatet
för ett kvartal sedan starten i Zinzinos historia.
Under kvartalet har 2 761 (3 186) nya partners tillkommit och 11 159 (7 349) nya kunder.
Aldrig tidigare har Zinzino haft så många aktiva kunder som efter tredje kvartalet.
Procentuellt fördelat per produktlinje under tredje kvartalet uppgår Zinzino Coffee till 58%
och Zinzino Food till 42%. Omsättningen för Coffee uppgår till 33,3 mSEK och Food 24,1
mSEK.
Den geografiska fördelning av försäljningen ser ut som följer: Norge 30 %, Finland 17 %,
Danmark 14 %, Estland 12 % Sverige 10 %, Island 8 %, Litauen 5 %, samt Lettland 4%.
Detta innebär att den geografiska tillväxten under tredje kvartalet i jämförelse med
motsvarande period föregående år är följande: Island 234 %, Litauen 160 %, Estland 45 %,
Danmark 30 %, Finland 18 %, Norge 12 % samt Sverige 9 %.
Island har med den nya produktlinjen Zinzino Food gått från en omsättning på ca 0,5 mSEK
per månad till drygt 2,3 mSEK och visar fortsatt stark tillväxt.
USA etableringen är i sin slutfas. Preliminär säljstart är planerad under november. Närmare
200 partners är redan registrerade och startar sin verksamhet så snart alla betalsystem är
klara.
Rekordförsäljning per dygn i företagets historia inträffade den 15:e oktober. 2 200 nya
kunder registrerades under ett dygn.

RÄKENSKAPER I SAMMANDRAG JULI-SEPTEMBER 2013
Nettomsättningen uppgick under kvartalet till 57,4 (44,8) mSEK vilket innebär en tillväxt på 28%.
Bruttoresultat uppgick till 17,8 (10,9)mSEK och bruttovinstmarginalen till 28% (22%)
Rörelseresultatet uppgick till 4,3 (2,8 ) mSEK
Nettoresultatet uppgick till 4,0 (2,7) mSEK
Vinst per aktie för kvartalet 0,15 (0,08) SEK
Likvida medel uppgår på rapportdagen till 5,2 (9,0) mSEK

RÄKENSKAPER I SAMMANDRAG JANUARI-SEPTEMBER 2013
Nettomsättningen uppgick till 154,6 (100,9) mSEK vilket innebär en tillväxt på 53 %.
Bruttoresultat uppgick till 44,3 (23,9)mSEK och bruttovinstmarginalen till 26% (22%)
Rörelseresultatet uppgick till 6,0 (0,9 ) mSEK
Nettoresultatet uppgick till 5,4 (2,7) mSEK
Vinst per aktie för kvartalet 0,20 (0,02) SEK
Likvida medel uppgår på rapportdagen till 5,2 (9,0) mSEK

KOMMENTAR FRÅN STYRELSEN:
“Vi ser tillbaka på ett stark tredje kvartal med god omsättningstillväxt och förbättrade bruttomarginaler.
Lanseringen av Food är fortsatt mycket lyckosam vilket inneburit succesivt förbättrade marginaler. På flera av
våra nya marknader har vi lyckats öka tillväxten rejält tack vare lanseringen av Food produkter. Däribland
utmärker sig Island, Estland och Litauen. Försäljningstillväxten inom Coffee har saktat ned jämfört med
tidigare år, vilket är naturligt när säljkåren nu har två produktlinjer att jobba med. Ledningen jobbar med
åtgärder inom sortimentutveckling och säljstöd för att den positiva utvecklingen inom Coffee skall fortsätta.
Lanseringen i USA planeras till november och takten i registeringen av blivande säljare talar för att
introduktionen kan bli mycket lyckosam. Zinzino ser för närvarade över möjligheten att lansera produkterna i
Polen, Nederländerna och Tyskland under 2014.
Normalt sett är Q4 vår starkaste period varför vi estimerar fortsatt god tillväxt och förbättrad lösamhet
under sista kvartalet.”

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 den 28:e februari.
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