
  

 

 

Pressmeddelande 
Stockholm, 27 juni 2018 
 
 

Zhoda Investments ekologiska viner från Dalmatien nu på Systembolaget 
 
     
Vinerna Testament Babic och Testament Posip från Zhoda Investments vingård i Dalmatien 
finns nu tillgängliga för bolagets aktieägare och den svenska marknaden via Systembolagets 
beställningssortiment. Vinerna säljs i över 100 restauranger i Kroatien och nu kan även den 
svenska marknaden ta del av dessa ekologiska viner framställda av Dalmatiens ledande 
vinmakare.  
 

- Det är mycket glädjande att våra säljinsatser nu ger goda resultat och att vinerna har fått ett 
sådant gott mottagande. Testaments viner säljs i över 100 restauranger i Kroatien. Äntligen får 
nu våra aktieägare och alla andra vinälskare i Sverige möjligheten att köpa vinerna genom 
Systembolagets beställningssortiment. Vinerna för med sig en förnimmelse av den ekologiska 
vingårdens karga kalkstenssluttningar ner mot det kristallblå Adriatiska havet. Jag hoppas att 
vinerna kommer att förgylla en och annan svensk sommarkväll, säger Robert Karlsson, vd 
Zhoda Investments. 

 
 
Så kan vinerna beställas 
 

1. Gå in i valfri butik på Systembolaget eller gå in på www.systembolaget.se. Sök på Testament 
alternativt artikelnummer som finns nedan 

2. Beställ upphämtning vid valfri Systembolagetbutik eller ombud. Till vissa orter, däribland 
Stockholm, Göteborg, Skåne, Uppsala och Västerbotten kan du även beställa hemleverans 

 
Artikelnummer för Testament 
 
Testament Babic Nr 73669 – rött vin  
 
Testament Posip Nr 74023 – vitt vin 
 
Testament i digitala medier 
 
Följ gärna nyheter om Testament på Facebook och Instagram. Sök på testamentwinery. 
 
Gå även in på www.testament-winery.com för att läsa mer om Dalmatiens tvåtusenåriga historia och 
Testaments viner.  
 
Besök Testament Winery i Dalmatien 
 
Testament Winery ligger på en kulle som sluttar ner mot Adriatiska havet utanför staden Sibenik, som 
ligger cirka 50 kilometer upp längs kusten från Split. Vår vinmakare Juraj Sladic ser fram emot att få 
presentera vingården och vinerna för bolagets aktieägare.   
 
 
For 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 Dalmatien äger Zhoda en 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. 
 


