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”Investeringar i nytt IT-system och nya produkter – en investering för framtiden” 
 

Dag Bergheim Pettersen, verkställande direktör, Zinzino AB 
 
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2015 (jämfört med samma period föregående år, 2014) 

 Totala intäkter uppgick till 435,0 (357,7) mSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på +22 %. (+41%) 

 Bruttovinsten uppgick till 140,4 (102,4) mSEK och bruttovinstmarginalen uppgick till 32,3% (28,6%).  

 EBITDA uppgick till 25,6 (21,4) mSEK och rörelsemarginalen före avskrivning 5,9% (6,0%). 

 Avskrivningarna uppgick till 7,1 (4,0) mSEK varav 5,1 (0,5) mSEK var hänförligt till avskrivning av goodwill. 

 Rörelseresultatet uppgick till 18,5 (18,6) mSEK och rörelsemarginalen 4,3 % (4,9%). 

 Resultat före skatt uppgick till 17,6 (18,4) mSEK. Resultat per aktie före skatt uppgick till 0,6 (0,6) SEK (före 

utspädning). 

 Årets bokförda skattekostnad uppgick till 7,9 mSEK varav 7,3 mSEK ej var likviditetspåverkande. 

 Resultat efter skatt uppgick 9,7 (32,7) mSEK.  

 Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 0,25 kr (0,25 kr) per aktie för 2015. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN, 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 

 Zinzino etablerade verksamhet i Kanada under tredje kvartalet 2015. 

 Ett nytt IT-system och webshop har under 2015 implementerats, vilket möjliggör att Zinzino kan fortsätta sin 
geografiska expansion, produktutveckling, skapa bättre marginaler och lägre kostnader. 

 Zinzino ökade ägandet av Faun Pharma AS under första kvartalet 2015 med 13,8 procent och äger nu 98,8 
procent av bolaget.  

 Zinzino lanserade måltidsersättningen LeanShake i två smaker, choklad och röda bär. Produkten är rik på protein, 
essentiella aminosyror och kostfiber. Den innehåller 25 vitaminer och mineraler. Båda smaker är glutenfria och 
röda bär är dessutom laktosfri. 

 Zinzino lanserade fibertillskottet ZinoBiotic ett komplement till LeanShake som bidrar till en bra 
matsmältningsprocess och en god bakterieflora i magen. 

 Zinzino lanserade Health Challenge kopplat till de nya produkterna LeanShake och ZinoBiotic 

 Zinzino lanserade fem nya kaffesorter i eget varumärke: Zinzino Italian Espresso, Zinzino Columbian Espresso, 
Zinzino Fairtrade Espresso, Zinzino Brazilian Espresso och Zinzino French Espresso.  

 Dotterbolaget Faun Pharma AS arbetar med att certifieras enligt ISO9001:2008, vilket är en kvalitetserkännande 
som öppnar upp nya försäljningskanaler och säkerställer hög kvalitet på de producerade varorna. 

 Bioactive Foods slutförde en treårig EU-finansierad forskningsstudie om balansen mellan omega-3 och omega-6 i 
kroppen tillsammans med ett forskningsnätverk i Europa. Resultatet kan delas upp i tre delar: Ökad kunskap om 
marknaden, produktutveckling, fysiska och mentala effekter vid användning av produkterna och användbarhet. 
 
 
 
 



FJÄRDE KVARTALET, Q4 2015, (jämfört med samma period föregående år, 2014) 

• Totala intäkter uppgick justerat till 113,2 (114,6) mSEK, vilket motsvarar en negativ tillväxt på -1% (+39%). 

• Bruttovinstmarginalen uppgick till 35,6% (31,2%), en marginalförbättring på 4,4 procentenheter mot föregående år. 

• EBITDA uppgick till 3,6 (7,3) mSEK och rörelsemarginal före avskrivningar uppgick till 3,2% (6,4%). 
• Resultat före skatt uppgick till 1,5 (5,2) mSEK. Resultat per aktie före skatt uppgick till 0,09 (0,14) SEK. 
 
Driftstörningar vid bytet av IT-plattform som genomfördes under tredje kvartalet har påverkat verksamheten även 
under fjärde kvartalet och varit en stor bidragande orsak till den kortsiktiga men kraftiga uppbromsningen av 
försäljningstillväxten under kvartalet. För fjärde kvartalet beräknas effekten vara ett intäktstapp mot budgeterade 
intäkter på 20 mSEK och en försämring av EBITDA motsvarande 5 mSEK mot budgeterat resultat. 
 
KOMMENTAR FRÅN DAG BERGHEIM PETTERSEN, vd: 
  
Investeringar i nytt IT-system och nya produkter – en investering för framtiden 
 
”Under 2015 har vi gjort ett antal stora investeringar för en framtid som vi tror starkt på. Med ett nytt IT-system 
och nya produkter har vi nu lagt grunden för kommande år – nödvändiga investeringar för att nå våra mål. Vi har 
samtidigt växt kraftigt och kan visa ett gott resultat för året som gått. 2015 gav oss en tillväxt på 22 procent mot 
föregående år. Dessutom har vi förbättrat vår bruttomarginal till 32,3 procent, vilket är 3,7 procentenheter bättre 
än 2014. En viktig parameter för vår fortsatta tillväxt är vår ökande EBITDA som stärktes från 21,4 under 2014 till 
25,6 miljoner kronor 2015. För mig är detta ett bevis på att vi gör rätt när vi investerar i vår verksamhet och 
fortsätter att utveckla egna varumärken inom hälsa som produceras i vår egen ISO-certifierade fabrik.  
 
Vi har dock ett lite svagare fjärde kvartal mot föregående år. Skälet till det är våra stora investeringar i nytt IT-
system som ska klara den produktutveckling och geografiska expansion vi planerar. Dessutom kommer det skapa 
bättre marginaler och lägre kostnader redan under 2016. Jag är helt säker på att investeringarna är gjorda vid rätt 
tidpunkt för att vi långsiktigt ska klara våra tillväxtplaner. Vi är nu trygga i vårt IT-system, vår nya webshop och vi 
ser redan att arbetet blivit effektivare och enklare.  
 
Vi står nu starkt rustade för tillväxt och expansion. Under 2016 kommer vi att kunna öka vår geografiska expansion 
ytterligare mot vad vi tidigare har planerat. Vi har utarbetat en aggressiv expansionsplan som inkluderar flertalet 
nya marknader och det kommer att inledas redan under första och andra kvartalet. Första marknaden som vi 
etablerar oss i under 2016 är Tyskland – Europas största marknad för direktförsäljning. Det är en köpstark marknad 
som vi naturligtvis har stora förväntningar på och vi tror att våra hälsoprodukter kommer bli framgångsrika där. 
 
De senaste 18 månaderna har vi arbetat aktivt med vår produktutveckling och tack vare det har vi lanserat flera 
nya produkter. Nu ökar vi takten ytterligare och kommer att lansera flera starka produktkoncept vid olika tillfällen 
under 2016. Jag ser produktutveckling som en av de avgörande framgångsfaktorerna för oss och är därför stolt 
över att vi tack vare egen forskning och fabrik alltid kan ligga steget före. Nya produkter gör oss till ett attraktivt 
företag för våra kunder och distributörer. Jag kan med glädje säga att 2016 blir ett mycket spännande år. 
 
Vi har fortsatt stor tilltro till våra ambitiösa mål på minst 20 procent tillväxt under de tre närmsta åren och 
förbättrat resultat för varje år.  
 
Vi har en vision att inspirera till förändring i livet för våra kunder och distributörer. Detta kommer vi göra genom 
att vara det mest kundvänliga direktförsäljningsföretaget i världen. För att bekräfta det har vi tidigare även 
kommunicerat detta med visionen om att ha en miljon kunder år 2020.” 
 

Dag Bergheim Pettersen, vd, Zinzino AB 
 
För fullständig rapport se bifogad pdf. 

Denna information är sådan som Zinzino AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller 
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande  
den 29 februari 2016.  
 
Certified Adviser för Zinzino AB är Erik Penser bankaktiebolag 
 



 

INFORMATION OM FÖRETAGET Zinzino grundades under namnet Zinzino Holding under hösten 2007. Under 
2009 förvärvades bolaget, dels genom en apportemission under våren, dels genom en riktad nyemission, 93% av 
aktiekapitalet och 97% av rösterna i Zinzino Nordic AB. Zinzino Nordic är ett säljbolag som använder fristående 
distributörer som marknadsför och säljer produkter via kommission genom så kallad direktförsäljning.  

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE 
Delårsrapport Q1 2016 publiceras 2016-05-20 
Delårsrapport Q2 2016 publiceras 2016-08-31 
 
För ytterligare information: 
Dag Bergheim Pettersen, CEO, Zinzino, tfn +47 (0) 93 22 57 00 
Fredrik Nielsen, CFO, Zinzino, tfn +46 (0) 707 900 174 
Bilder för 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 ett 
kontor i Oslo, Florida samt Helsingfors. 
 

http://www.zinzino.se/

