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ZINZINO AB (PUBL): 

Zinzino lanserar Malaysia som nästa steg i sin globala tillväxtstrategi 

 
Det är med stor stolthet som Zinzino tillkännager företagets lansering i Malaysia den 3 juni 2021 som nästa steg i sin 
globala tillväxtstrategi. 

Efter flera år av förberedelser för den malaysiska marknaden, och med etableringar i ett flertal länder under de senaste 
åren, har företaget lärt sig vikten av förberedande arbete och att anpassa sig till de lokala förutsättningarna på varje 
enskild marknad. 

Lönsam tillväxt är en viktig affärsstrategi för ett e-handelsbaserat företag inom hälsoteknik som Zinzino.  

Under 2020 överträffade företaget sitt försäljningsmål med utmärkt säljtillväxt och stark EBITA-utveckling. Den totala 
försäljningen ökade till 1,139 miljarder SEK från 771 miljoner SEK 2019. 

– Stark tillväxt ger stordriftsfördelar och ökad lönsamhet. Lanseringen är ett logiskt nästa steg som skapar stora 
förväntningar på fortsatt god vinst framöver. Malaysia är en mycket intressant marknad med stor entreprenörsanda och är 
en av Sydostasiens mest levande ekonomier. Det innebär hög tillväxtpotential för Zinzino, säger vd Dag Bergheim 
Pettersen. 

Malaysia rankas för närvarande som en av de 10 mest intressanta marknaderna för direktförsäljningsföretag, vilket gör 
detta till en mycket strategisk lansering för Zinzino – ett globalt direktförsäljningsföretag inom testbaserade, vetenskapligt 
bevisade kosttillskott och hälsoprodukter. Företaget har höga ambitioner med målet att nå 1 miljon kunder 2025 och 20 
miljoner kunder 2035. Med lanseringen i Malaysia kommer Zinzino att finnas på 98 marknader med bibehållet fokus på 
global expansion. 

 
 

 

För mer information vänligen kontakta: 

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

Fredrik Nielsen CFO Zinzino +46 707 900 174, mailto:fredrik.nielsen@zinzino.com 

 

Bilder för fri publicering: 

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

 

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

 

 
 

Zinzino AB (publ.) är ett globalt företag inom direktförsäljning som marknadsför och säljer testbaserade kosttillskotts-, hudvårds- 

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

huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Finland, Lettland, Norge, USA, Australien, Hongkong och Malaysia. 

Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. 
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