
  

 

 

Pressmeddelande 
Stockholm, 10 december 2021 
 
Bra skörd i Zhoda Investments vinverksamhet 
 
     
Zhodas Investments helägda dotterbolag Testament Winery är Kroatiens första svenska 
vingård. Målet är att skapa Kroatiens bästa vin. Årets skörd uppgick till 250 ton druvor, vilket är 
en stor ökning från 100 ton föregående år.  
 

- Det har varit ett bra år för Testament Winery. Vår försäljningsstrategi har visat sig vara 
framgångsrik och vi kommer att nå en rekordnivå i antalet sålda flaskor i år. Det är därför 
också glädjande att årets skörd är den näst högsta i bolagets historia. God tillgång till 
högkvalitativa druvor är en förutsättning för vår expansion, säger Robert Karlsson, vd Zhoda 
Investments. 

 
Testament Winery driver idag en ekologisk vingård på 50 hektar i regionen Dalmatien vid Kroatiens 
kust mot Adriatiska havet. Sedan 2017 har Zhoda utvecklat gården från en ren druvproducent till en av 
Kroatiens mest framgångsrika vinproducenter där prisbelönade premiumviner säljs under det egna 
varumärket Testament. 
 
Testament Winerys strategi är att producera och sälja premiumviner gjorda på lokala dalmatiska 
ekologiska druvor. Många av världens vindrickare efterfrågar i allt större utsträckning lokala druvor 
från världens ursprungliga vinområden, däribland regionen Dalmatien som ligger på Kroatiens kust 
mot Adriatiska havet. Visionen är att producera och sälja 1 miljon flaskor per år.  
 
På Testament Winerys vingård växer totalt sju lokala dalmatiska druvor. Rödvinsdruvan babic är den 
volymmässigt största. Druvor såsom posip, plavac mali och tribidrag ger en bredd till 
varumärkesportföljen och skapar möjligheter att producera exklusiva viner med god prisbild.  
 
Alla Sveriges vinälskare kan bli medlem i Testaments vinklubb och följa vinäventyret på 
www.testamentvanner.com.  
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB 
+46 709 565 141, robert.karlsson@zhodainvestments.com 
www.zhodainvestments.com 
 
Fakta om Zhoda Investments  
Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och 
lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. I kustregionen Dalmatien i Kroatien äger Zhoda två 
vingårdar – Testament Winery och Black Island Winery. Med lokala ekologiska druvor, landets bästa vinmakare 
och en tvåtusenårig vintradition är det Zhodas målsättning att skapa Kroatiens bästa vin och bli landets främsta 
exportör av kvalitetsviner. Visionen är att nå en produktion om en miljon flaskor per år. Bolaget har även ett 45 
procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 
miljoner fat netto till bolaget. Zhoda Investments letar aktivt efter nya investeringar. Läs mer på 
www.zhodainvestments.com.  
 


