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Zinzino  AB  (publ.)  höll  idag  den  20  maj  årsstämma,  där  det  i  huvudsak  beslutades:  
• att  fastställa  resultat-‐  och  balansräkningar  för  moderbolaget  och  koncernen,  
• att  för  räkenskapsåret  2015  dela  ut  0,25  SEK  per  aktie  samt  i  ny  räkning  överföra  resterande  del  
av  den  balanserade  vinsten.  
• att  bevilja  styrelse  och  VD  ansvarsfrihet,  
• att  till  välja  Hans  Jacobsson  till  styrelsens  ordförande  och  Staffan  Hillberg,  Cecilia  Halldner  och  
Pierre  Mårtensson  som  övriga  styrelseledamöter,      
• att  styrelsearvodet  skulle  utgå  med  172  000  SEK  till  ordförande  samt  98  000  SEK  till  var  en  av  
övriga  ledamöter  under  den  kommande  perioden  fram  till  nästa  årsstämma,  
• att  välja  Hans  Jacobsson  (sammankallande),  Örjan  Saele  och  Peter  Sörensen  som  
valberedningens  ledamöter,  
• att  ge  styrelsen  bemyndigande  att  besluta  om  företrädesemissioner,  
• att  ge  styrelsen  bemyndigande  att  besluta  om  riktade  emissioner  om  högst  sammanlagt  
3  000  000  B-‐aktier.  
• Årsstämmans  fullständiga  beslut  finns  tillgängliga  på  bolagets  huvudkontor  i  Göteborg.  
• Det  antecknades  att  samtliga  beslut  fattades  enhälligt  av  stämman.  
  
Göteborg  den  20  maj  2016  
Styrelsen  i  Zinzino  
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Dag  Bergheim  Pettersen,  CEO,  Zinzino,  tfn  +47  (0)  93  22  57  00  
Fredrik  Nielsen,  CFO,  Zinzino,  tfn  +46  (0)  707  900  174  
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  fri	
  publicering:	
  Anders  Ekhammar,  tfn  +46  (0)  707  462  579,	
  www.zinzino.se	
  
	
  

Zinzino  AB  är  ett  av  de  ledande  direktförsäljningsbolagen,  representerat  i  Sverige,  Norge,  Danmark,  Finland,  Island,  
Litauen,  Lettland,  Estland,  Polen,  Holland,  Tyskland,  USA  och  Kanada.  Zinzino  marknadsför  och  säljer  produkter  inom  två  
produktlinjer;  Zinzino  Health,  med  fokus  på  långsiktig  hälsa,  och  Zinzino  Coffee,  bestående  av  espressomaskiner,  kaffe,  te  
och  tillbehör.  Zinzino  erbjuder  kunderna  produkter  där  kvalitet,  miljö,  hälsa  och  en  känsla  av  vardagslyx  står  i  centrum.  
Zinzinos  värderingar  präglas  av  hög  kvalitet,  närhet  till  kunden  och  fokus  på  aktiv  produktutveckling.  Produkterna  
marknadsförs  via  direktförsäljning.  Zinzino  äger  det  norska  kunskapsföretaget  BioActive  Foods  AS  och  forsknings-‐  och  
produktionsenheten  Faun  Pharma  AS.  Sedan  år  2005  är  Zinzino  generalagent  för  det  fransk-‐belgiska  kaffehuset  Rombouts  &  
Malongo.  Idag  har  Zinzino  ett  90-‐tal  anställda  i  koncernen.  Zinzino  har  sitt  huvudkontor  i  Göteborg,  en  fabrik  i  Oslo  och  
kontor  i  Oslo,  Florida  samt  Helsingfors.  

