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Zound Industries nettoomsättning ökade med 16
procent under andra kvartalet 2019
Zound Industries rapporterar en omsättningsökning om 16 procent för det andra kvartalet
2019, jämfört med samma period året innan, och med 11 procent justerat för
valutaförändringar. Totalt uppgick nettoomsättningen till 494,8 Mkr.
“Det är glädjande att vår tillväxt sker brett på ett flertal stora geografiska marknader och
mer balanserat med en större andel nya generationens produkter. Vi fortsätter att skala
upp verksamheten och investerar i både produkter och organisation för att möjliggöra den
tillväxt vi ser de kommande åren”, kommenterar Martin Axhamre, CFO och Tf. VD på
Zound Industries.

Händelser under kvartalet
• Marshall lanserade nästa generations portabla högtalare, Stockwell II, Kilburn II samt nytillskottet
Tufton.
• Urbanears lanserade den första over-ear hörluren Pampas samt den portabla högtalaren Rålis.
• Gustaf Rosell rekryterades till rollen som Innovation Director.
• Årsstämman 2019 hölls den 23 maj i Stockholm. Jonathan Forster valdes till ny styrelseledamot.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Linzenbold, IR-chef, Zound Industries
patrik.linzenbold@zoundindustries.com
Tel: 0708 25 26 30

Om Zound Industries International AB
Zound Industries designar och utvecklar högtalare och hörlurar under varumärkena Marshall och
Urbanears. Med ett tydligt fokus på innovativ teknik och användarcentrerad design har Zound sedan
starten 2008 lanserat en lång rad ikoniska och prisbelönta produkter. Zound har idag cirka 220
medarbetare och kontor i Stockholm, New York, Paris, Shenzhen och Hong Kong. 2018 uppgick
omsättningen till 1,86 miljarder kronor. I februari 2018 annonserade Zound ett nytt partnerskap med
adidas där de första produkterna väntas lanseras under 2019.
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