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Zhoda förvärvar de återstående 20 procenten i ekologisk producent av 
röda premiumviner i Dalmatien  
 
     
För cirka ett år sedan förvärvade Zhoda Investments (”Zhoda”) 80 procent i en ekologisk 
producent av röda kvalitetsviner på Dalmatiens kust i Kroatien. Verksamheten har utvecklats 
väl sedan dess och Zhoda har nu ingått avtal med grundaren att förvärva de återstående 20 
procenten. Köpeskillingen uppgår till cirka 1,8 miljoner kronor. Zhoda blir därmed 100 
procentig ägare av verksamheten.  
 

- Efter ett år är jag mycket nöjd med investeringen i den ekologiska vingården i Dalmatien. 
Vinodlingen bestående främst av den lokala rödvinsdruvan babic är exemplarisk och genom 
de investeringar vi genomfört har vi ökat såväl kapacitet i vineriet som kvaliteten på vinerna. 
För första gången kunde bolaget vinifiera hela dess druvskörd. Det är ett naturligt steg för oss 
att slutföra förvärvet och bli 100 procentig ägare i verksamheten, säger Robert Karlsson, vd 
Zhoda Investments. 

 
Grundaren och säljaren har etablerat en synnerligen välplanerad och noga skött ekologisk vinodling 
på 47 hektar som sluttar ner mot Adriatiska havet. Den torra kalkstensbädden på de karga kullarna 
ger druvan babic en delikat balans mellan sockerhalt och syra och utmärkta förutsättningar för 
framställning av dalmatinska premiumviner. Bolaget har rekryterat en av Dalmatiens ledande enologer 
och experter på lokala druvor för att ersätta grundaren i det operativa arbetet och ta bolaget mot dess 
vision om 1 miljon flaskor kvalitetsviner per år.  
 
Köpeskillingen uppgår till cirka 1,8 miljoner kronor och förvärvet gjordes på samma värdering som de 
ursprungliga 80 procenten.  
 
 
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. Zhoda äger en dalmatinsk vinproducent med en 47 hektar 
ekologisk vingård med främst den röda lokala druvan babic. Zhoda innehar också ett vineri på den dalmatinska ön 
Korcula som framställer vita kvalitetsviner på druvan posip. 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. Bolagets aktie handlas på Pareto Securities OTC. 
Läs mer på www.zhodainvestments.com. 


