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Delårsrapport, januari – mars 2017: Zinzino levererar fortsatt 
stark tillväxt och står väl rustat för ökad lönsamhet 
Första kvartalet 2017 för Zinzino AB (publ .) ökade försäljningen med 16% och följer därmed 
uppsatt prognos. Under kvartalet som gått har tid och investeringar fortsatt lagts på det digitala 
skiftet vilket innebär att Zinzino nu står väl rustat för tillväxt och ökad lönsamhet. 

”Lönsamheten ska fördubblas i procent till följd av att vi har investerat i det digitala skiftet som både 
förenklar och effektiviserar flera processer inom support, ekonomi, logistik, IT och försäljning. Det i 
sin tur gör att behovet av att investera och anställa fler medar betare inte är lika stort när tillväxten 
ökar. Dessutom kommer vi att kunna minska kostnader i både produktion och inköp av produkter och  
tjänster när volymen ökar”, skriver Dag Bergheim Pettersen, CEO, i sin kommentar till rapporten. 

Kvartalet som gått
• Totala intäkter ökade med 16% (1%) till 128,2 (110,7)MSEK.
• Zinzinos produktionsenhet Faun Pharma AS ökade den externa försäljningen med 79% (3%) till 17,0 

(9,5)MSEK. 
• Produktsegmentet Health ökade med 17% (16%) till 89,3 (76,6)MSEK.
• Stark tillväxt på hemmarknaden, Sverige + 58% (47%) under första kvartalet.
• Bruttovinsten för det första kvartalet uppgick 39,0 (39,2)MSEK och bruttovinstmarginalen till 30,4% 

(35,4%). 
• EBITDA för första kvartalet uppgick till 5,8 (8,2)MSEK och rörelsemarginalen före avskrivning  

uppgick till 4,5% (7,4%). 
• Rörelseresultatet uppgick till 3,5 (5,9)MSEK och rörelsemarginalen till 2,7% (5,4%).  

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig på www.zinzino.se.  

För mer information vänligen kontakta:  
Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn + 47 (0) 93 22 57 00
 
Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom, tfn + 46 (0) 70-190 03 12

Certified Adviser: Erik Penser bank 

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons 
försorg för offentliggörande kl. 09.00 den 10 maj 2017.

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som opererar i Europa och Nordamerika. Zinzino marknadsför och säljer produkter 
inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te.  
 
Zinzino äger norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 
anställda. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo och Florida, USA. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars 
aktie är noterad på Nasdaq First North. 

Zinzino blev 2016 både utnämt som ett av Veckans Affärers ”Superföretag” och Dagens Industris Gasellföretag.


