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Zinzino AB är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,
Island, Litauen, Lettland, Estland samt USA. Zinzino marknadsför och säljer espressomaskiner, kaffe, te och
tillbehör samt en produktlinje inom funktionell mat, Zinzino BioactiveFood, med huvudprodukterna BalanceOil
och BalanceShake.
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 50-talet anställda och huvudkontoret finns i Göteborg.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER FÖRSTA KVARTALET 2014
STARK TILLVÄXT OCH RESULTATFÖRBÄTTRING UNDER Q1
Samtliga marknader visade tillväxt under Q1. Totalt uppgick de totala intäkterna till 75,5 (54,8)
mSEK vilket motsvarade en tillväxt på 38 %. Även resultatet före skatt i Q1 var högre i jämförelse med föregående år och uppgick till 2,9 (0,0) mSEK.
Den procentuella fördelningen av omsättningen mellan produktlinjerna under första kvartalet
var 61 % för Zinzino Food och 39 % för Zinzino Coffee. Omsättningen för Food uppgick därmed
till 41,4 (9,5) mSEK vilket motsvarade en tillväxt på 336 %. Omsättning för Coffee uppgick till
29,0 (40,4) mSEK vilket är en omsättningsminskning på 28%.
Försäljningens geografiska fördelning under januari - mars 2014 såg ut som följer:
Norge 27 %, Finland 16 %, Island 13 %, Danmark 13 %, Sverige 9 %, Estland 9 %, Litauen 5 %,
Lettland 4 % samt USA 4 %.
Tillväxt per land under januari - mars 2014 i jämförelse med motsvarande period föregående år
såg ut som följer: Island 392 %, Litauen 63 %, Sverige 37 %, Danmark 34 %, Norge 18 % Estland
11 %, Finland 7 %, Lettland -15 % samt USA n/a.
Under Q1 tillkom 11 864 (11 300) nya kunder och säljkåren utökades med 2 916 (2 700)
distributörer.

ZINZINO GÖR YTTERLIGARE INVESTERING I BIOACTIVE FOODS AS
För att stärka sitt inflytande i BioActive Foods AS har Zinzino utökat sitt ägande i bolaget från 6 % till 10 % genom en ytterligare investering om 2,4 mSEK. Zinzino har ett emissionsavtal med BioActive Foods AS om att
utöka sin ägarandel i bolaget. BioActive Foods AS och Zinzino har tillsammans utvecklat strategiskt viktiga
produkter exklusivt för Zinzino. Ett utökat ägandet i BioActive Foods AS säkrar tillgång på produkter,
forskarkompetens och produktion av varor inom ramen för Zinzino Food. På sikt förväntar Zinzino att
ägandet i BioActive Foods AS skall generera lägre inköpspriser vilket borgar för bättre bruttovinstmarginaler
och därigenom ett starkare nettoresultat.

NY UTDELNINGSPOLICY OCH KOMMUNIKATION AV FRAMTIDA FINANSIELLA MÅL
Styrelsen i Zinzino har beslutat att från och med räkenskapsåret 2013 föreslå årsstämman en utdelning
uppgående till 30 % av nettoresultatet till aktieägarna årligen förutsatt att likviditeten och soliditeten i
koncernen tillåter detta. För räkenskapsåret 2013 betyder det att en utdelning om 0,10 kr per aktie föreslås
årsstämman.
Vidare vill styrelsen kommunicera att följande prognos 2014 samt finansiella mål för perioden 2014-2016 för
Zinzino:
Nettoomsättningen 2014 skall överstiga 290 mSEK vilket motsvarar en tillväxt på ca 28 % enligt
gällande prognos. Detta med en nettomarginal som överstiger 4 %.
Finansiella mål att uppnå under 2014-2016 är en genomsnittlig försäljningstillväxt på >25 % och
nettomarginal som skall öka till 6 %.

RÄKENSKAPER I SAMMANDRAG JANUARI-MARS 2014
Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 68,1 (49,9) mSEK vilket innebär en tillväxt på 37 %.
Totala intäkter uppgick under kvartalet till 75,5 (54,8) mSEK
Bruttoresultat uppgick till 21,3 (10,7) mSEK och bruttovinstmarginalen till 28 % (20 %)
Rörelseresultatet uppgick till 2,9 (0,1) mSEK
Resultat före skatt uppgick till 2,9 (0,0) mSEK
Vinst per aktie för kvartalet 0,11 (0,0)SEK
Likvida medel uppgår på rapportdagen till 23,8 (5,2)mSEK

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
“Jag är väldigt nöjd med att vi under Q1 behåller vår goda tillväxt i omsättning och antal nya kunder. Vi står
starkt rustade för en ännu större tillväxt kommande kvartal. Vi har investerat mycket kapital och resurser i
personal, IT, kundservice och logistik för att på bästa sätt kunna ta hand om våra nya och befintliga kunder. Vi
arbetar aktivt med våra kunderbjudanden, något som vi ser positiva resultat av på alla Zinzinos marknader.
Vi ser med stor tillförsikt framåt mot expansionen i USA som precis bara har börjat. I slutet av året kommer
vi att ha 80 000 kunder på våra marknader och år 2020 siktar vi på att ha en miljon kunder.”
”The best has yet to come”
- Dag Bergheim Pettersen, VD, Zinzino

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 29:e augusti 2014.
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För mer information vänligen kontakta:
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Verkställande direktör Zinzino AB
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