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ÅRSREDOVISNING 2014 ZINZINO AB (PUBL)

Zinzino (publ) meddelar att bolagets årsredovisning för 2014 i sin helhet nu finns publicerad på 
företagets webbplats, www.zinzino.com. 
 
I årsredovisningen kommuniceras information som tidigare inte kommunicerats till marknaden varför 
bolaget här förtydligar detta genom följande meddelande: 

-  Zinzino visar en stark tillväxt under första kvartalet 2015. De totala intäkterna uppgår till 106,2  
 (75,5) mSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 41%.

-  Förvärvet av Faun Pharma AS har medfört en större Goodwill-post än vad som kommunicerats i  
 Zinzinos bokslutskommuniké 2014. Goodwill i samband med förvärvet av Faun Pharma AS uppgår  
 till 12 mSEK i årsredovisningen, vilket är 2 mSEK högre än vad som tidigare kommunic erats.

Zinzino kommer att hålla årsstämma fredagen den 8 maj 2015 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Hulda 
Lindgrens Gata 8 i Göteborg. Inregistrering börjar kl. 12.45.

 
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. 


