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ZINZINO AB (PUBL) FÖRVÄRVAR BIOACTIVE FOODS AS
– GER ÖKAD KONTROLL FÖR FORTSATT TILLVÄXT OCH EXPANSION
Zinzino AB (publ), som listades på First North på Nasdaq i Stockholm i torsdags den 11 december 2014,
har förvärvat 90 procent av norska BioActive Foods AS. Zinzino, som tidigare ägde 10 procent, är nu
ensam ägare med 100 procent av aktierna.
BioActive Foods är ett norskt kunskapsföretag med gedigen erfarenhet av bland annat produktutveckling inom hälsa
och kosttillskott. Bolaget har tillsammans med Zinzino utvecklat, forskat och tagit fram Zinzinos Balance-produkter.
BioActive Foods prognos för 2014 uppgår till 40 miljoner norska kronor i omsättning med ett positivt resultat på
3 miljoner norska kronor.
Tillsammans med förvärvet av 85 procent av Faun Pharma AS tidigare i år, kontrollerar nu Zinzino hela kedjan från
tester till produktion och försäljning av de unika produkterna inom produktlinjen Zinzino Food.
– Vi har under de senaste åren haft en stark tillväxt i Zinzino och expanderat snabbt, både på nya marknader och med
nya produkter. Ett utökat ägandet i BioActive Foods AS säkrar tillgången på produkter, forskarkompetens och
produktion av varor inom ramen för Zinzino Food, säger Dag Bergheim Pettersen, vd på Zinzino AB.
Affären kommer att skapa positiva synergier genom hela kedjan från produktion till slutanvändare. På sikt förväntar
Zinzino även att ägandet i BioActive Foods AS ska generera lägre inköpspriser vilket borgar för bättre bruttovinstmarginaler och därigenom ett starkare nettoresultat.
– Det är viktigt att hela tiden hitta nya och effektivare vägar. Att vi nu har en ännu större kontroll över delarna i vårt
erbjudande är naturligtvis ett viktigt steg på vägen för att nå våra ambitiösa mål med expansion på nya marknader och
hög kundtillväxt. Det gör att vi kan erbjuda våra kunder ännu bättre produkter till ett bättre pris, säger Dag Bergheim
Pettersen.
Zinzino har betalat förvärvet av BioActive Foods genom en kombination av kontanter och nyemitterade aktier i Zinzino.
Antalet nyemitterade aktier i Zinzino i samband med förvärvet uppgår till 892 000, vilket motsvarar en utspädning på
3,2 procent.
BioActive Foods AS genomför idag 30 000 blodtester per år och till idag har man analyserat 75 000 tester för Zinzinos
kunder. Tester som bland annat mäter fettsyrebalansen mellan omega-3 och omega-6 i kroppen. Forskarna inom
bolaget har tagit fram produkter baserade på fisk- och olivolja som hjälper kroppen att justera fettsyrebalansen mellan
omega-3 och omega-6. Bolaget grundades 2007 och har sin bas i Oslo. Se www.1life63.com.

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen, VD, Zinzino, tfn +47(0) 93 22 57 00
Fredrik Nielsen, CFO Zinzino, tfn +46 (0) 707 900 174
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Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland,
Litauen, Island, Färöarna, Polen, Nederländerna och USA. Zinzino marknadsför och säljer funktionell mat och kaffe. Produktlinjen
funktionell mat består av Balance-produkterna olja, shake, test och kapslar. Produktlinjen kaffe består av espressomaskiner, kaffe, te
och tillbehör. Verksamheten präglas av hög kvalitet, närhet till kunden och fokus på aktiv produktutveckling. Produkterna marknadsförs via direktförsäljning. Zinzino är ett publikt aktiebolag och aktien är noterad på Nasdaq First North. Företaget har 60-talet
anställda och huvudkontoret finns i Göteborg och har även ett kontor i Florida, USA. Företaget äger också ett produktionsföretag,
Faun Pharma AS med 30 anställda, beläget i Vestby utanför Oslo, Norge.

