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Zinzino AB (publ) förvärvar ytterligare 13,8 procent av Faun Pharma AS  
– säkrar fortsatt forskning och ökat produktutbud

Zinzino AB (publ), som förra veckan presenterade en tillväxt på över 40 procent under 2014, har 
förvärvat ytterligare 13,8 procent av norska Faun Pharma AS och äger därmed 98,8 procent av 
bolaget.

– Genom att vi nu har ett ännu starkt majoritetsägande av Faun Pharma kan vi säkra fortsatt kraftig 
tillväxt genom egenstyrd forskning och ökat produktutbud. Förvärvet kommer att ge oss stora synergier 
på kostnadssidan och bättre marginaler. Då vi också, sedan i december 2014, äger BioActive Foods 
kontrollerar vi nu hela kedjan från forskning och utveckling till försäljning och kundvård, säger Dag 
Bergheim Pettersen, vd på Zinzino AB.

Faun Pharma är en producent av produkter inom kosmetik, hälsa och näringstillskott. Utöver det utbud 
som Zinzino idag erbjuder av hälsoprodukter kommer man genom Faun Pharma inte bara kunna utveckla 
befintliga produkter utan även helt nya.
– Faun Pharma är en mycket modern forsknings- och produktionsenhet. Fabriken flyttade för bara tre 
år sedan till nya lokaler i Vestby i Norge. Den nya anläggningen ger Zinzino förutsättningar att forska, 
utveckla och producera nya produkter på effektivt sätt med hög kvalitet, säger Dag Bergheim Pettersen. 

De ambitiösa mål som Zinzino presenterar med en tillväxt på 25 procent varje år de tre kommande 
åren och en geografisk expansion till fler marknader, Tyskland och Kanada, under 2015, förutsätter  
att bolaget har en stadig grund att stå på. 
– Det är viktigt att hela tiden hitta nya och effektivare vägar. Att vi nu ökar kontrollen över alla delar 
i vårt erbjudande är naturligtvis ett viktigt steg på vägen för att nå våra mål med expansion på nya 
marknader och hög kundtillväxt. Det gör också att vi kan erbjuda våra kunder ett bättre och bredare 
produktutbud till ett bättre pris, säger Dag Bergheim Pettersen.

Zinzino har betalat förvärvet av 13,8 procent av Faun Pharma genom ett kontant köp om 1,52 mNOK.

Faun Pharma AS grundades 2001 och har sin bas i Vestby, 30 minuter söder om Oslo. De viktigaste kunderna 
är detaljhandelskedjan Life och Proteinfabrikken samt flera aktörer inom hälso- och näringstillskott.  
Se www.faunpharma.no. 

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
Bilder för fri publicering kontakta: Anders Ekhammar, tfn +46 (0) 707 462 579, www.zinzino.se

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. 


