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ZINZINO AB (PUBL): ZINZINO FLYTTAR UPP TILL PREMIER-SEGMENTET AV FIRST 

NORTH GROWTH MARKET 

 
Zinzino AB (publ) meddelar idag att Nasdaq har godkänt bolagets ansökan om att flytta upp handeln i 

aktien till First North Premier Growth Market. Övergången är ett viktigt steg mot målet att noteras på 

Nasdaqs huvudlista. Handeln med Zinzinos aktie på First North Premier Growth Market inleds 

måndagen den 21 september 2020. 

 

"Att flytta upp vår handel till Premier är strategiskt viktigt i vår globala expansion och underlättar ett 

institutionellt och internationellt ägande i Zinzino", säger VD Dag Bergheim Pettersen. 

 

Premier-segmentet av First North Growth Market ger bolag möjlighet att förbereda sig för notering på 

börsens huvudlista genom att ställa högre krav på bland annat informationsgivning, 

redovisningsprinciper och bolagsstyrning. Kraven på Premier överensstämmer i stort med de regelverk 

som gäller på Nasdaqs huvudlista, som är en reglerad marknadsplats.  

 

Zinzino rapporterar enligt det internationella redovisningsregelverket IFRS, ett krav för bolag noterade 

på Premier. 

 

Zinzino aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen på First North Premier 

Growth Market. Aktien kommer att handlas under samma kortnamn (ZZ B) och ISIN-kod som tidigare. 
 

 

För mer information vänligen kontakta: 

Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com 

Fredrik Nielsen CFO Zinzino +46 (0) 707 900 174, fredrik.nielsen@zinzino.com  

 

Bilder för fri publicering: 

Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollblom@zinzino.com 

 

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se 

 

 
 

Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, 

hudvård och livsstil. Zinzino äger forskningsenheten BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos 

huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett 

aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. 
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