
  

 

 

Pressmeddelande 
Stockholm, 1 juni 2022 
 
 
Zhoda Investments publicerar årsredovisning  
 
     
Zhoda Investments (”Zhoda”) publicerar idag årsredovisningen för 2021. Bolaget redovisar en 
stark tillväxt och ökad lönsamhet för räkenskapsåret.   
 

- Trots utmanande marknadsförhållanden under 2021 redovisar Zhoda Investments en stark 
tillväxt och ett positivt rörelseresultat på 4,5 miljoner kronor. Försäljningen av antalet flaskor 
inom vinverksamheten dubblades för fjärde året i rad och oljeverksamheten lämnade ett 
positivt tillskott till koncernen. Jag ser fram emot att få berätta mer om bolagets strategi och 
verksamhet när vi aktieägare ses på årsstämman, säger Robert Karlsson, vd Zhoda 
Investments. 

 
Vinverksamheten 
 
Testament Winery är Kroatiens första svenska vingård. Målet är att skapa Kroatiens bästa vin och bli 
landets främsta exportör av kvalitetsviner. Under 2021 uppgick försäljningen av antalet flaskor till  
200 000, vilket är en ökning med drygt 140% från 82 000 flaskor föregående år. Försäljningen i antalet 
flaskor har mer än fördubblats var och ett av de senaste fyra åren. 
 
Testament Winery ligger rätt i tiden och är väl positionerat på marknaden. Det finns mycket tradition 
inom vinbranschen, men den förändras också i rask takt. Moderna vinkonsumenter letar efter ”nya” 
vinregioner, där Kroatien trots sin över tvåtusenåriga tradition ofta hamnar. Vinkonsumenter vill prova 
nya och lokala druvor. I Testament Winerys vingård växer hela sju sorter dalmatiska druvor. Att 
bolaget dessutom producerar hållbara och innovativa viner gör att Testament Winery ligger rätt i tiden.  
 
Bolagets viner gör ett allt starkare intryck på marknaden och varumärkena stärks. Vinerna har vunnit 
flera guldmedaljer i Decanter World Wine Awards, världens viktigaste och mest erkända vintävling, 
och de serveras på sex Michelin-restauranger. Under 2021 har bolaget etablerat ett nytt exklusivt 
segment av viner, där bolaget har möjlighet att sälja till högre priser och marginaler.  
 
Testament Winery äger och driver en ekologisk vinodling på 50 hektar. Skörden 2021 uppgick till 250 
ton, vilket är betydligt högre än skörden 2020 som uppgick till 100 ton. 
 
Det är bolagets vision att nå en försäljning uppgående till en miljon flaskor per år. För att nå det målet 
vidtar Zhoda förberedelser för att bygga ett helt nytt vineri på Testament Winery. Under 2021 har 
bolaget beviljats ett investeringsbidrag om upp till 15 miljoner kronor från EU-fonder särskilt riktade 
mot Kroatiens vinindustri.  
 
Oljeverksamheten 
 
Zhoda Investments har ett minoritetsägande i ett ukrainskt oljebolag. Via ett helägt dotterbolag äger 
bolaget 45 procent i operatören av oljefältet Lelyaki. Under 2021 producerade fältet cirka 47 000 fat 
netto (72 300) netto till Zhoda Investments. Det är bolagets målsättning att öka produktionen, men till 
följd av de osäkra marknadsförutsättningarna under 2021 och Rysslands invasion av Ukraina under 
2022 har operatören av oljefältet endast genomfört enklare underhållsarbeten och inte sådana som 
långsiktigt ökar produktionen. 
 
Oljeverksamheten bidrog med ett rörelseresultat på 7 810 (-5 643) tusen kronor.  



  

 

 

Under året har Zhoda Investments erhållit cirka 1 (1) miljoner kronor i utdelningar från 
oljeverksamheten.   
 
 
Finansiella nyckeltal 
 

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 
Omsättning, tkr 15 534 8 100 4 925 2 819 3 223 0 
Rörelseresultat, tkr 4 486 -8 855 145 12 296 14 099 -3 883 
Rörelseresultat per aktie, kr 0,01 -0,02 0,00 0,05 0,11 -0,21 
Eget kapital, tkr 90 337 81 478 98 344 93 063 59 958 51 373 
Eget kapital per aktie, kr 0,23 0,21 0,25 0,24 0,44 0,39 
Soliditet, % 85% 88% 92% 92% 84% 98% 

 
Årsstämma 
 
Årsredovisningen, som bifogas detta pressmeddelande, finns tillgänglig för nedladdning från hemsidan 
zhodainvestments.com. Bolagets årsstämma hålls i Stockholm den 22 juni 2022. Kallelsen finns 
tillgänglig på bolagets hemsida.  
 
 
 
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.  
 


