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ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2022
BIBEHÅLLEN FÖRSÄLJNINGSNIVÅ MED TILLFREDSSTÄLLANDE LÖNSAMHET
Intäkterna under första kvartalet 2022 uppgick till 334,4 (333,4) mSEK vilket motsvarade 0,3% (38,0%) tillväxt jämfört
med motsvarande period föregående år. EBITDA-resultatet uppgick till 25,8 (37,3) mSEK och EBITDA-marginalen till
7,7% (11,2%). Det påvisade att bolaget klarade att uppehålla försäljningsnivåerna kombinerat med god lönsamhet
trots påverkan av yttre förutsättningar med ökade kostnader kopplade till råvaror och transporter, covidutbrott
bland distributörer och effekter av kriget mellan Ryssland och Ukraina.
Zinzino vidhåller de långsiktiga finansiella målen för 2022, att de totala intäkterna skall överstiga 1 500 (1 371) mSEK
och det kombinerat med en EBITDA-marginal överstigande 7%. Utdelningsförslaget om 2 (1,25) SEK kvarstår till den
kommande årsstämman den 31 maj 2022.
Under kvartalet uppnådde Irland och Belgien status som fullvärdiga marknader. Samtidigt avbröts
etableringsprocessen i Ryssland. Utöver det så förvärvade Zinzino efter utgången av kvartalet bolaget Enhanzz IP AG
inklusive IP-rättigheter till dess varumärken HANZZ+HEIDII och YU. Dessutom förvärvades Enhanzz Global AG med
tillhörande distributörsorganisation samt varulager.
JANUARI – MARS
• De totala intäkterna uppgick till 334,4 (333,4) mSEK vilket motsvarade en tillväxt på 0,3% (38,0%)
• Bruttovinsten uppgick till 99,3 (101,2) mSEK och bruttovinstmarginalen uppgick till 29,7% (30,4%)
• EBITDA uppgick till 25,8 (37,3) mSEK och EBITDA-marginalen till 7,7% (11,2%)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,9 (48,0) mSEK
• Likvida medel uppgick på balansdagen till 217,9 (191,5) mSEK
• Irland och Belgien uppnådde status som fullvärdiga marknader
• Avbruten etableringsprocess i Ryssland
För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, email: dag@zinzino.com
Fredrik Nielsen CFO Zinzino +46 707 900 174, email: fredrik.nielsen@zinzino.com

Bilder för fri publicering:
marketing@zinzino.com
Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se
Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 08.00 den 13:e maj 2022.

Zinzino är ett globalt direktförsäljningsföretag från Skandinavien specialiserat på testbaserade, personanpassade kosttillskott. Det
är ett aktiebolag med aktier noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Företagets vetenskapligt beprövade
kosttillskott finns för närvarande på mer än 100 marknader över hela världen. Zinzino äger de norska forsknings- och
produktionsenheterna BioActive Foods AS och Faun Pharma AS. Företagets huvudkontor är beläget i Göteborg och ytterligare
kontor finns i Europa, Asien, USA och Australien.

