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Investering i Zenz Owner Holding A/S

Når du investerer i Zenz, bliver du medejer af hele Zenz koncernen der omfatter Zenz saloner, Zenz
Franchise og Zenz Organic Products.
Investeringen sker via udvidelse af selskabets kapital, og investeringen bruges til at realisere
selskabets planer for etablering af nye saloner og udvikling af organisationen samt styrkelse af salg
og markedsføring af produkterne internationalt.
Når du foretager en investering hæfter du ikke yderligere eller får andre forpligtelser, men
deltager i virksomhedens fremtidige værdistigning.

Afkast
Vi forventer at udbetale årligt udbytte fra 2018 på minimum 10% af årets resultat efter skat, og
efterhånden som selskabets planer realiseres forventes værdien af selskabet at stige, således vil
også værdien af investorernes aktier stige.
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Såfremt selskabet realiserer sine planer og budgetter vil værdien opgjort efter samme principper
som ved gennemførsel af nærværende kapitaludvidelse udvikle sig som følger:
1.000 kr.
Nettoomsætning
Omsætningsvækst
Driftsomkostninger
EBITDA
EBITDA %
Værdi i henhold
til værdiberegning*
Værditilvækst i %
Forventet udbytte
Udbytte i % procent af
investering

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
17.689 24.171 33.355 50.527 72.704 98.950 131.963
36,6%
38,0%
51,5%
43,9%
36,1%
33,4%
15.268 20.259 27.490 40.212 55.107 72.168 93.076
2.421
3.911
5.865 10.316 17.597 26.782 38.887
13,7%
16,2%
17,6%
20,4%
24,2%
27,1%
29,5%

40.110

64.471
61%
169

99.447 116.978 138.778 164.174
54%
18%
19%
18%
343
698
1.271
1.976

0,4%

0,9%

1,7%

3,2%

4,9%

Forventet samlet afkast
24.530
Forventet årligt afkast i % af
investering
61%
*) værdien er beregnet som gennemsnittet af 5 års EBITDA * 5.

35.320

18.228

23.071

27.372

88%

46%

58%

68%

Handel med aktien
Aktien er frit omsættelig, og kan handles enten ved, at du finder en køber eller ved at du
henvender dig til selskabet for at lade selskabet sælge aktierne.
Selskabets ledelse vil afsøge muligheden for i løbet af 2018 at blive optaget på First North eller
Aktietorget, som er Nordiske børser for handel med mindre og mellemstore virksomheder. Disse
børser fungerer på samme måde som Den Danske Fondsbørs, hvor der løbende fastsættes en kurs
og hvor der kan købes og sælges aktier.

Praktisk information omkring oprettelse og investering på Invesdor
Aktietegningen sker i først en lukket og derefter i en åben periode, forskellen er at det fee som
Zenz betaler Invesdor for at bistå med aktietegningen kun udgør det halve i den første lukkede
periode.
I øjeblikket er aktietegningen lukket og kun for Zenz netværk og kunder, og kampagnen er derfor
ikke åben og tilgængeligt direkte på Invesdors webside. Zenz præsentation kan derfor kun tilgås
via linket https://www.invesdor.com/en/pitches/876.
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Det betyder at du skal oprette dig på Invesdor (Sign up) via deres webside invesdor.com eller
linket: https://www.invesdor.com/en/users/sign_up?path=%2Fen%2Fpitches%2F876
Når du er oprettet kan du gå ind via Zenz linket: https://www.invesdor.com/en/pitches/876 og se
den fulde præsentation og foretage investering.
I vedhæftede step-by-step beskrivelse er sign-up og investeringsprocessen beskrevet mere
uddybende.
Step-by-step beskrivelse: http://zenz.dk/CustomerData/Files/Folders/29-equitykamapgne/452_step-by-step-dansk.pdf
Kampagnetekst på dansk: http://zenz.dk/CustomerData/Files/Folders/29-equitykamapgne/453_kampagnetekst-dansk.pdf

Kontakt
Hvis du har behov for yderligere oplysninger eller afklaringer omkring Zenz, investeringen
eller risici, er du velkommen til at kontakte Jørgen Skjødt i alle dagtimerne på tlf. 23838003 eller
på mail sales@zenzorganic.com
Du er også velkommen til at booke et møde med Jørgen, hvor han kan præsentere prospektet og
vores vækstplaner og hvorfor at, vi mener at køb af aktier i vores virksomhed er en god
investering. Her kan han også hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til hvordan du opretter dig og
invester på Invesdor.
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