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Om Bayn Europe AB
Bayn Europe utvecklar och marknadsför ”sötade fibrer” som används av livsmedels-
industrin för att minska mängden socker och kalorier i sina produkter.

Våra sötade fibrer, som vi marknadsför under varumärket EUREBA®, ersätter socker 
ett-till-ett. Ett kilo socker i receptet ersätts med ett kilo EUREBA® utan att smak, mun-
känsla eller konsistens förändras. Det är en stor vinst för livsmedelsproducenter, som 
annars måste investera tid och pengar för att utveckla nya recept.

Vårt tillverkningssätt är unikt för branschen, och skapar en produkt som kan lagras, trans-
porteras och hanteras som vanligt socker utan någon som helst förändring av rutiner 
eller processer.

Vi hjälper också livsmedelsproducenter som vill utveckla egna lösningar för socker- 
reduktion. Vi erbjuder dem både rådgivning och praktiskt stöd under utvecklingsarbetet, 
samt råvara i form av sötningsmedel från växten stevia, som vi marknadsför under 
varumärket NAVIA®.

BAYN EUROPE AB 
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Bayns produkter
EUREBA® är ett sortiment av sötade fibrer – en homogen sammansättning 
av kostfiber, högintensivt sötningsmedel och andra ingredienser. Det är 
en ”nyckelfärdig lösning” för sockerreduktion. Livsmedelsproducenter 
kan ersätta socker, glukossirap eller annat sötningsmedel ett-till-ett med 
sötade fibrer, utan att smak, munkänsla och konsistens påverkas. Sötade 
fibrer kan transporteras, lagras, hanteras och användas som vanligt socker 
utan någon som helst förändring av rutiner eller processer. Det minskar 
kostnaden för att utveckla ett sortiment av livsmedel med mindre mängd 
socker eller inget tillsatt socker alls och det ger livsmedelsproducenter 
väsentligt kortare tid till marknad för nya produkter.

NAVIA® är ett sortiment av växtextrakt från till exempel stevia. Dessa 
ingredienser vänder sig till större livsmedelsföretag, med egen produkt- 
utvecklingskapacitet, som vill köpa råvaror och ingredienser av hög 
kvalitet till ett fördelaktigt pris.

BAYN SERVICES är vårt tjänsteutbud. Vi använder e-sensorik för att hjälpa 
livsmedelsproducenter att välja rätt EUREBA® och finjustera smak och 
konsistens för sin applikation, eller för att formulera egen sockerersättning 
baserad på NAVIA®.

BAYN EUROPE AB 

https://www.bayneurope.com/sv/produkter/eureba
http://bit.ly/2OiXBjc
https://www.bayneurope.com/sv/produkter/navia
http://bit.ly/2qZZtVY
https://www.bayneurope.com/sv/produkter/tjanster
http://bit.ly/37hjatg


5

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Bayns produktionspartner i Kina, Honsea, tillverkade 
glass i Kina inför det kinesiska nyåret. 6,6 ton av EUREBA® 
D-01 används i denna produktion. Se pressmeddelande 
2019-01-24.

 • Bayns EUREBA® D-01 användes i den nylanserade socker-
fria glassmixen från Hemglass. Se nyhet 2019-02-07 och 
artikel 2019-06-13.

 • En rekordorder om 17 000 kg EUREBA® D-01 bokades 
av Bayns distributör i Estland. Se pressmeddelande 
2019-02-12.

 • Bayn genomförde en nyemission som tillförde bolaget 
4,9 MSEK. Se pressmeddelande 2019-02-28.

 • Bayn blir ISO-certifierade efter en snabb process med 
få avvikelser. Ett mycket lättmanövrerat system, enligt 
revisorn från SCAB. Se nyhet 2019-05-02.

 • Ett långsiktigt samarbete inleddes med kommunikations-  
byrån Kntnt Sweden AB för att öka kännedomen om 
Bayn och våra lösningar, förtjäna målgruppens förtroende 
och digitalisera säljprocessen. Se nyhet 2019-05-13.

 • Bayns teckningsoptioner serie TO4 rönte stort intresse 
hos aktieägarna och tecknades till nära 90 procent. Se 
pressmeddelande 2019-06-26.

 • Bayn stärker sin närvaro i Storbritannien och på Irland 
genom rekryteringen av Björn Johansson, Head of sales 
UK & Ireland. Se nyhet 2019-08-07.

 • Bayn levererar den första provbeställningen på EUREBA® till 
det danska glassbolaget Paradis-Is. Se nyhet 2019-08-21.

 • Pandy Protein AB (numera Pändy Foods AB) lägger en 
order hos Bayn med ett startvärde om cirka 1 miljon SEK. 
Se pressmeddelande 2019-10-01.

RAPPORTPERIODEN I KORTHET

https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/leverans-av-bayns-eureba-d-01-for-sotning-av-glass-till-kinesiska-nyaret
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/leverans-av-bayns-eureba-d-01-for-sotning-av-glass-till-kinesiska-nyaret
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/bayns-sockerersattare-eureba-i-hemglass-sortiment-2019
https://www.bayneurope.com/sv/konsten-att-gora-god-glass-utan-tillsatt-socker/84896
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-far-rekordorder-for-eureba
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-far-rekordorder-for-eureba
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-gor-nyemission
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/bayn-europe-ab-har-blivit-iso-certifierade-enligt-90012015
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/bayn-inleder-langsiktigt-samarbete-med-content-marketing-byran-kntnt
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europes-teckningsoption-tecknades-till-8778-procent
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europes-teckningsoption-tecknades-till-8778-procent
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/bayn-europe-rekryterar-for-den-brittiska-marknaden
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/eureba-far-tummen-upp-av-internationella-glassbolaget-paradis-is
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europes-och-pandys-samarbete-resulterar-i-miljonorder


6

 • Bayn säkrar finansiering i form av riktad nyemission på 
cirka 4,3 Mkr och lånelöfte på 6 Mkr. I samband med detta 
beslutades också att dela ut gratis teckningsoptioner 
med motsvarande villkor som i den riktade emissionen. 
Se pressmeddelande 2019-10-04.

 • Bayn har likviderat dotterbolaget Bayn Bulgaria Ltd. Det 
startades för att administrera produktion av EUREBA® i 
Bulgarien. Eftersom företagets strävan är att producera 
så lokalt som möjligt har en annan produktionsstrategi 
valts. Som en följd därav bedöms ett dotterbolag i Bulgarien 
och dess kostnader som onödiga. Se pressmeddelande 
2019-10-24. 

 • FNCA Sweden AB är ny Certified Advisor från och med 
1 december. Se pressmeddelande 2019-11-08.

 • Den 25 november firade Bayn Europe AB (publ) tio-
årsjubileum. I samband med det publicerade vi längre 
intervjuer med grundaren Lucy Dahlgren och VD Patrik 
Edström.

 • Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och 
medelstora börsbolag har genomfört extern aktieanalys 
av Bayn Europe AB (publ). Se nyhet 2019-12-04.

 • Bayn anställer Ola Broström som Innovation Manager. 
Se nyhet 2019-12-11.

 • Bayn Europe AB (publ) satsar på den brittiska marknaden 
där myndigheter och livsmedelsföretag är pådrivande för 
ökad sockerreducering. I november ställde Bayn ut på 
mässan Food Matters Live 2019 i London. Bayns sötade 
fibrer, som ersätter socker ett-till-ett, mötte stort gensvar 
och över 250 nya kontakter knöts. Se nyhet 2019-12-19.

RAPPORTPERIODEN I KORTHET

https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europe-sakrar-finansiering-pa-upp-till-cirka-103-msek-samt-ger-ut-gratis-teckningsoptioner-till-samtliga-aktieagare
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-flyttar-produktion-avvecklar-dotterbolag-och-forbattrar-tackningsbidrag
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-flyttar-produktion-avvecklar-dotterbolag-och-forbattrar-tackningsbidrag
http://Se pressmeddelande 2020-10-24. 
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europe-ab-publ-byter-certified-adviser
https://www.bayneurope.com/sv/bayns-grundare-om-foretagets-fodelse/200222
https://www.bayneurope.com/sv/bayn-europe-fortsatta-framgangsresa/203807
https://www.bayneurope.com/sv/bayn-europe-fortsatta-framgangsresa/203807
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/analyst-group-aktieanalys-pa-bayn-produkter-som-ligger-ratt-i-tiden
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/bayn-europe-valkomnar-ola-brostrom-som-innovations-manager
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/stort-intresse-for-sotade-fibrer-i-storbritannien
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Väsentliga händelser efter rapportperioden
 • Avtal om distribution av EUREBA® till mejeri- och glass-
producenter i Storbritannien har tecknats med Cornelius 
Group, som är Storbritanniens ledande tillverkare och 
distributör av specialkemikalier, tillsatser och  ingredienser 
för bland annat livsmedelsindustrin. Se nyhet 2020-01-09.

 • Bayn Europe AB (publ) teckningsoptioner (serie TO5) 
tecknades till 76,39 procent vilket innebär att företaget 
tillförs drygt 4,7 miljoner. Se pressmeddelande 2020-01-23.

 • Bayn Europe AB och Pändy Foods AB har ingått avsikts-
förklaring om fusion i syfte att bygga en ledande Food 
Tech koncern. Due diligence-processen är avslutad och 
förhandlingarna avslutades med en överenskommelse 
om att fullfölja förvärvet. Ett förvärv är villkorat av god-
kännande vid en kommande extra bolagsstämma.      
Se pressmeddelande 2020-01-10, pressmeddelande 
2020-02-03 och pressmeddelande 2020-02-07.

RAPPORTPERIODEN I KORTHET

https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/cornelius-group-och-bayn-europe-i-marknads-och-forsaljningssamarbete
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europes-teckningsoptioner-tecknades-till-7639-procent
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europe-ab-forvarvar-pandy-foods-ab
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/uppdatering-av-bayns-potentiella-forvarv-av-pandy-foods-ab
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/uppdatering-av-bayns-potentiella-forvarv-av-pandy-foods-ab
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europe-ab-ingar-avtal-om-att-forvarva-pandy-foods-ab
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europe-ab-ingar-avtal-om-att-forvarva-pandy-foods-ab
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KVARTAL 4, 2019 KVARTAL 4, 2018 JAN-DEC, 2019 JAN-DEC, 2018

Nettoomsättning (TSEK) 1 320 1 226 5 961 3 217

Rörelseresultat (TSEK) -4 760* -1 034 -15 204* -10 088

Resultat efter skatt (TSEK) -4 801 −1 146 -15 285 -10 321

Resultat per aktie** (SEK) -0,12 -0,04 -0,40 -0,40

Resultat per aktie 
efter full utspädning** (SEK) -0,12 -0,04 -0,39 -0,36

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

*Rörelseresultatet är belastat med kostnader på 1 645 TSEK i samband med likvidationen av dotterbolaget 
i Bulgarien, varav en del härrör från 2018 års resultat. Dessutom tillkommer en reservation för en tvist med 
de Bulgariska skattemyndigheterna om 670 TSEK och valutajusteringar på 165 TSEK.

**Resultat per aktie är beräknat på 38 479 343. Antalet utestående teckningsoptioner är 1 786 490.  
          

I KORTHET
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En rekordstor beställning av 17 ton 
EUREBA® inledde 2019. Det satte tonen 
för året, som slutade med en nära dubb-
lering av försäljningen – 6 MSEK under 
2019 jämfört med 3,2 MSEK under 2018.

Under året har aktieägare tillfört bolaget 
cirka 14 MSEK. Det har möjliggjort för-
stärkt marknadsföring och försäljning, förbättrad produktion och logistik, samt 

vidareutveckling av vår unika tillverknings- 
metod. Dessa investeringar tillsammans 
med fortsatt ökad efterfrågan av socker- 
ersättning gör att vi förväntar oss att 
mer än dubblera försäljningen under 
2020. Målet är 15 MSEK i årsomsättning.

Förstärkt marknadsföring 
och försäljning
Vi säljer både direkt till livsmedels- 
producenter och via distributörer (till 
exempel Barentz). Direktförsäljning sker 
främst i de skandinaviska länderna.

VD HAR ORDET

Bra år med viktiga framsteg
2019 var ett bra år; vi har 
sålt mer än någonsin, och 
årsomsättningen har ökat med 
nästan 90 procent. Vi har också 
gjort flera viktiga framsteg; 
marknadsföring och försäljning 
har förstärkts, produktion och 
logistik har förbättrats och vår 
unika tillverkningsmetod har 
vidareutvecklats.

2019 var 
ett bra år; 
vi har sålt 
mer än 
någonsin

Patrik Edström, verkställande direktör
Foto:  Anette Persson
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VD HAR ORDET

Under året har vi förändrat vår direkt- 
försäljning i riktning mot konsultativ 
försäljning. Vi har ersatt säljare med 
säljande konsulter som kan hjälpa våra 
kunder redan i deras innovationsprocess. 
Vi hjälper dem att utvärdera olika lösningar 
för sockerreduktion, att välja rätt EUREBA® 
eller att komponera sin egen lösning 
med NAVIA®.

Vi har också satsat på marknadsföring 
mot företagskunder. Bland annat har vi 
utvecklat en ny webbplats som fokuserar 
på marknadsföring och försäljning, 
samtidigt som investerare, media och 
distributörer har fått egna platser. En 
viktig del av den nya webbplatsen är 
ett online-magasin som attraherar 
beslutsfattare hos presumtiva köpare 
att besöka webbplatsen och ta del av 
vårt erbjudande.

Magasinet, som lanserades i slutet av 
oktober, har på kort tid blivit det främsta 

verktyget för att attrahera potentiella 
kunder. Nästan 2 av 3 besökare på webb-
platsen har kommit dit för att läsa en 
artikel. Detta har givit oss ett markant 
ökat inflöde av förfrågningar.

Förbättrad produktion och 
logistik
Våra kunder – livsmedelsproducenter – 
är i en förtroendebransch; konsumenter 
anförtror dem sin hälsa och sitt väl-
befinnande. En producent som sviker 
förtroendet, vare sig det sker av oakt-
samhet eller för vinnings skull, har en 
lång väg att vandra innan förtroendet 
är återställt. Därför är våra kunders 
framgång beroende av vår förmåga att 
leverera god kvalitet. Man kan säga våra 
kunder anförtror oss det viktigaste de 
har – sitt förtroendekapital. Vi tar detta 
förtroende på största allvar.

https://www.bayneurope.com
https://investors.bayneurope.com
https://media.bayneurope.com
https://distributors.bayneurope.com
https://www.bayneurope.com/sv/magasinet
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VD HAR ORDET

Vi arbetar målmedvetet för att upprätt-
hålla hög kvalitet och ständigt förbättras. 
För oss innebär det mycket mer än att 
bara uppfylla krav. Det handlar om att 
förstå behov och förväntningar hos våra 
kunder, och använda denna förståelse 
till att ständigt förbättra vår förmåga att 
tillgodose dessa behov och förväntningar. 

För att säkerställa leveranser i tid och 
med hög och jämn kvalitet har vi ett 
ledningssystem för att kontrollera alla 
stegen från råvara hos våra leverantörer 
till användning hos våra kunder. Detta 
ledningssystem blev certifierat enligt ISO 
9001:2015 i april. Ett mycket lättman-
övrerat system, enligt certifieringsorganet 
SCAB. Bayns quality manager är ansvarig 
för att processen utvecklas och efterlevs.

Under 2020 planerar vi att utveckla ett 
miljöledningssystem och certifiera det 
enligt ISO 14001. Vi jobbar redan idag 
mycket medvetet med miljöfrågor. 

Vi väljer leverantörer som visar stor 
miljöhänsyn när de odlar, skördar och 
bereder våra råvaror. Vi använder inga 
genmodifierade råvaror i våra produkter. 
Och vi håller koll på koldioxidavtrycket 
när vi väljer transportsätt från råvaru-
leverantör till tillverkningspartner. 
Bolagets regulatory-funktion är ansvarig 
för detta.

Vidareutveckling av vår unika 
tillverkningsmetod
Bayn har kommit långt i en omställning 
från ett företag som importerar och för-
ädlar växtextrakt (främst från stevia) till 
ett kunskapsföretag inom produkter och 
processteknik för sockerreduktion.

Vi har bland annat utvecklat sötade fibrer. 
Det är en homogen sammansättning av 
kostfiber, högintensivt sötningsmedel 
och andra ingredienser nödvändiga för 
att erhålla önskade egenskaper. De kan 
användas som en ett-till-ett ersättning 
för socker, glukossirap eller annat söt-
ningsmedel utan uppenbar påverkan på 
smak, arom, munkänsla och konsistens. 
Och de kan transporteras, lagras, han-
teras och användas som vanligt socker 
utan någon som helst förändring av 
rutiner eller processer.

Hemligheten är en teknik som får det hög-
intensiva sötningsmedlet och de andra 
ingredienserna att fästa sig på fiber och 
bilda sockerliknande partiklar.

Sötade fibrer för ett tillämpningsområde 
kan inte användas för ett annat. Till 
exempel kan inte sötade fibrer för mejeri- 
produkter användas i bageriprodukter 
eller vice versa. 

Vi väljer 
leverantörer 
som visar stor 
miljöhänsyn 
när de odlar, 
skördar och 
bereder våra 
råvaror 

https://www.bayneurope.com/sv/sotade-fibrer
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VD HAR ORDET

Sötade fiber behöver skräddarsys för 
varje tillämpningsområde. För att korta 
tiden till marknad har Bayn utvecklat 
”nyckelfärdiga” lösningar som vi säljer 
under varumärket EUREBA®. I de flesta 
fall används sötningsmedel från växten 
stevia. Även de andra ingredienserna är 
som regel växtbaserade.

Vi hjälper också företag som vill utveckla 
helt skräddarsydda sötade fibrer, och för 
dem erbjuder vi steviolglykosider under 
varumärket NAVIA®.

Avveckling av dotterbolag i 
Bulgarien
Bayn hade tidigare strategin att produ-
cera det mesta av EUREBA® hos en först-
klassig produktionspartner i Bulgarien. 
För att administrera detta bildades Bayn 
Bulgaria Ltd.

Men att frakta ingredienser för produktion 
av EUREBA® genom Europa till Bulgarien, 

och sen frakta färdigproducerad 
EUREBA® tillbaka genom Europa till 
kunder som finns huvudsakligen i 
Central- och Nordeuropa, är inte bra 
för miljön. Det rimmar illa med Bayns 
hållbarhetsambitioner.

Därför beslutade Bayns styrelse under 
hösten 2018 att flytta produktion närmare 
kunderna. I linje med det förblir en del av 
produktionen för den lokala marknaden 
kvar i Bulgarien.

Vi fortsätter också att anlita vår produktions- 
partner i Bulgarien för nya produkter där 
volymen ännu inte är tillräcklig för att 
det ska löna sig att flytta ut produktionen.

För de mindre volymer som tillverkas 
i Bulgarien bedöms ett dotterbolag i 
Bulgarien och dess kostnader som onö-
diga. Därför har Bayn Bulgaria Ltd likvi-
derats, och Bayn Europe AB tagit över 
administrationen.

Det som ser ut som stenbumlingar omslutna av spindelväv är sötade fibrer sedda med ett svepelektron-
mikroskop vid 40 gångers förstoring. Självaste ”stenbumlingen” är en fiber och ”spindelväven” är ett 
högintensivt sötningsmedel och andra ingredienser. Bilden visar EUREBA® D-01 som ersätter socker i 
glass och fruktberedningar till mejeriprodukter och i frysta desserter.

https://www.bayneurope.com/sv/produkter/eureba
https://www.bayneurope.com/sv/produkter/tjanster
https://www.bayneurope.com/sv/produkter/navia
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VD HAR ORDET

Coronaviruset
Eftersom vi köper en del råvaror från 
Kina, där coronaviruset covid-19 upp-
täcktes, bevakar vi noggrant utveck-
lingen och håller våra distributörer 
och direktkunder informerade om våra 
åtgärder. Vi följer rekommendationerna 
från Världshälsoorganisationen (WHO). 
Det är värt att notera att coronaviruset 
inte kan överföras av försändelser från 
Kina, enligt WHO.

Förvärv av Pändy
I slutet av 2019 sonderade vi möjligheten 
att förvärva Pändy Foods AB. Vi har 
sedan dess kommit långt. I början av 
januari undertecknade vi letter of intent 
om att Bayn skall förvärva Pändy med 
intentionen att skapa en snabbväxande 
och stark internationell food tech-
koncern (se pressmeddelande 2020-01-
10). I början av februari avslutades due 
diligence (se pressmeddelande 2020-
02-03). Och förhandlingar har avslutats 
med gott resultat (se pressmeddelande 
2020-02-07). Förvärvet är villkorat av 
godkännande vid en kommande extra 
bolagsstämma.

Pändy Foods AB utvecklar snacks med 
lite socker och mycket protein, och mark-
nadsför dessa till konsumenter som söker 
”guilt-free indulgence”. Produkterna finns 
på fler än 20 marknader. Bland andra säljs 
de av ICA, Coop och Hemköp i Sverige, 
och av Kesko i Finland.

Den sammanslagna gruppen förväntas 
under 2020 omsätta ungefär 40 MSEK 
och förhoppningsvis visa ett positivt 
kassaflöde under enstaka månader.

För Bayns del innebär förvärvet en möj-
lighet att utveckla konsumentprodukter 
med sötade fibrer. Vårt forsknings- och 
utvecklingsteam har i sitt arbete utvecklat 
flera konceptprodukter som med förvärv 
av Pändy snabbt kan nå marknaden.

Med flera egna konsumentprodukter 
på marknaden förväntar vi oss också 
ett ökat intresse för vårt business-
to-business erbjudande (framför allt 
EUREBA® och Bayn Services). Dels 
kommer våra konsumentprodukter 
fungera som ”proof of concept” för 
presumtiva kunder som överväger att 
ersätta socker med sötade fibrer. Dels 
förväntar vi oss att företagen som 
producerar våra konsumentprodukter 
också sprider kännedom om sötade 
fibrer till andra av sina kunder.

Vi räknar också med synergieffekter 
inom administration samt forskning- och 
utveckling.

Sist men inte minst kommer vi genom 
förvärvet av Pändy att få in ett ungt och 
entreprenöriellt team och ny delägare 
med stort driv. ■

https://pandyeveryday.com/
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europe-ab-forvarvar-pandy-foods-ab
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europe-ab-forvarvar-pandy-foods-ab
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/uppdatering-av-bayns-potentiella-forvarv-av-pandy-foods-ab
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/uppdatering-av-bayns-potentiella-forvarv-av-pandy-foods-ab
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europe-ab-ingar-avtal-om-att-forvarva-pandy-foods-ab
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europe-ab-ingar-avtal-om-att-forvarva-pandy-foods-ab
https://www.bayneurope.com/sv/produkter/eureba
https://www.bayneurope.com/sv/produkter/tjanster
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Försäljningen under 2019 har nära för-
dubblats jämfört med 2018, och målet 
för 2020 är att mer än fördubbla den 
igen. Den snabba tillväxten beror på ny 
marknadsföring och försäljning och ett 
nytt fokus på färre men strategiskt viktiga 
länder. 

Tillvägagångssätt vid 
försäljning 
Historiskt har Bayn förädlat och sålt 
växtextrakt (främst av stevia) till distribu- 
törer och enstaka direktkunder. Det är 
en volymaffär på en konkurrensutsatt 
marknad under ständig prispress från 
distributörer och kunder. Det är fort- 
farande en viktig affär för oss, men sedan 
något år tillbaka går vi i riktning mot ett 
kunskapsföretag inom sockerreduktion.

I takt med förändrad affär har vi förändrat 
tillvägagångssätt vid försäljning. Vi har 
ersatt säljare, som försöker övertyga 
möjliga köpare att välja våra produkter, 
med säljande konsulter som hjälper 
presumtiva och befintliga kunder att 
utveckla sockerreducerade produkter 
med sötade fibrer. Metoden kallas för 
konsultativ försäljning.

Konkret hjälper våra säljande konsulter 
livsmedelsproducenter att identifiera 
potentialen med sötade fibrer. De guidar 
dem i valet mellan att använda en av 
våra ”nyckelfärdiga” lösningar i form av 
EUREBA®, eller skräddarsy en sötad fibrer 
baserad på NAVIA®. 

MARKNAD & FÖRSÄLJNING

Marknadsföring och konsultativ 
försäljning ger resultat
Bayn har under 2019 inlett en långsiktig satsning på 
marknadsföring och konsultativ försäljning på utvalda 
marknader. Det har nära fördubblat försäljningen under 2019 
jämfört med föregående år, och förväntas mer än dubblera 
försäljningen under 2020.

Mats Källqvist,  försäljnings- och marknadschef
Foto:  Anette Persson

https://www.bayneurope.com/sv/produkter/eureba
https://www.bayneurope.com/sv/produkter/navia
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Och de ger dem tillgång till vårt forsk-
nings- och utvecklingsteam i Gävle. 
Man kan säga att vi och våra kunder gör 
co-innovation. 

När våra konsultativa säljare på detta 
sätt blir en del av våra kunders innova-
tionsprocess upplevs de som en värdefull 
partner, istället för ”bara en säljare”.  Det 
en tydlig och meningsfull differentiering 
gentemot företag som bara säljer råvara, 
och gör det möjligt för oss att försvara ett
premiumpris. 

Marknadsföring som främjar 
försäljning
Vi har tidigare haft problem med att pre-
sumtiva kunder inte känner till oss eller 
inte förstår vad som skiljer oss från alla 
andra som säljer sötningsmedel.

För att råda bot på det har vi – parallellt 
med utvecklingen av det nya försäljnings-
sättet – inlett ett långsiktigt och strate-
giskt viktigt arbete för göra Bayn känt hos 
potentiella köpare. På så sätt vill vi för-
tjäna deras uppmärksamhet och ingjuta 
förtroende

I centrum för detta arbete är Bayn 
Magasin – ett online magasin som 
erbjuder vår målgrupp artiklar som 
går längre och djupare i frågor som 
rör produkt- och affärsutveckling 
inom livsmedelsindustrin än andra 
magasin. Syftet är att göra Bayn känt 
hos målgruppen och förtjäna deras 
uppmärksamhet och förtroende.

Innehållet är medvetet utformat för att 
hamna högt i sökresultat, spridas i sociala 
medier, attrahera läsare ur vår målgrupp, 
vinna deras förtroende och väcka deras 
intresse för sötade fibrer som ersättning 
för socker.

Bayn Magasin är på många sätt en för-
utsättning för vårt konsultativa tillväga-
gångssätt vid försäljning.

I en tid då det är allt svårare för en 
säljare att boka ett ”förutsättningslöst 
möte” med en presumtiv kund, fung-
erar innehållet i Bayn Magasin som en 
dörr-öppnare. Det skapar intresse och 
förtroende för oss, och ger oss tillgång 
till beslutsfattare på ett sätt som inte är 
möjligt med konventionell marknads- 
föring och försäljning.

MARKNAD & FÖRSÄLJNING

Bayn Magasin är vårt online magasin och ett  
viktigt led i vår marknadsföringsstrategi.

https://www.bayneurope.com/sv/produkter/tjanster
https://www.bayneurope.com/sv/produkter/tjanster
https://www.bayneurope.com/sv/magasinet
https://www.bayneurope.com/sv/magasinet
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Bayn Magasin produceras av kommunika- 
tionsbyrån Kntnt Sweden AB. Vi valde 
dem efter nästan ett års övervägande och 
noggrann utvärdering av olika alternativ. 
Anledningen var deras allmänt erkända 
kompetens att använda innehåll för att 
göra företag kända på sin marknad och 
skapa en efterfrågan av deras produkter. 
De jobbar som en integrerad del av vår 
marknad- och säljverksamhet, och jobbar 
nära vår innovation manager. 

Utöver att producera Bayn Magasin bidrar 
Kntnt med teknisk kompetens till vårt 
arbete med att digitalisera säljprocessen. 
Under 2019 har vi bytt CRM-system och 
integrerat det med webbplatsen. Under 
2020 planerar vi bland annat att skapa en 
ny webbplats för våra distributörer, där 
de enkelt kan ta del av utbildningsmaterial 
och information, ladda ned broschyrer, 
produktblad och whitepapers, samt se 
aktuella priser och annan data.

Fokus på få men strategiskt 
viktiga länder
En tredje förklaring till den snabba för-
säljningsökningen är en målmedveten 
fokusering på få men strategiskt viktiga 
länder.

Två av länderna vi fokuserar på är Stor-
britannien och Irland. Där har livsmedels- 
producenter kommit längre i utvecklingen 
än vad man har gjort på andra håll i 
Europa när det gäller att minska socker; 
mycket tack vare myndigheter som driver 
på. Det skapar stort intresse för lösningar 
som Bayns. Något som tydligt märktes 
när vi ställde ut på Food Matters Live i 
London. Bayns sötade fibrer fick mycket 
uppmärksamhet, och över 250 nya kon-
takter knöts.

Som ett led i vår satsning på Storbritannien 
och Irland anställde vi Björn Johansson 
som Head of Sales UK & Ireland. 

MARKNAD & FÖRSÄLJNING

Storbritanien och 
Irland har kommit 
längre än övriga 
Europa när det 
gäller att minska 
socker
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Han har många års erfarenhet som konsult 
inom den brittiska mat- och dryckesin-
dustrin och ett stort kontaktnät som är 
relevant för Bayn. Hans primära uppgift 
är att förstärka vårt återförsäljarnät i 
Storbritannien och Irland. 

Tre andra länder som vi har i vårt fokus 
är Sverige, Norge och Danmark. De är 
intressanta eftersom konsumenter i de 
skandinaviska länderna generellt är 
hälsomedvetna och villiga att prova nya 
saker. Därför vill vi – helt i linje med den 
nya konsultativa försäljningsmodellen 
och tanken om co-innovation – jobba 
nära de skandinaviska livsmedelsföre- 
tagen och hjälpa dem att utveckla socker- 
reducerade produkter. Därigenom får 
vi en bättre förståelse av våra kunders 
kunder – konsumenterna. Vi kan också 
använda våra kunders framgång som 
”proof of concept” i marknadsföringen 
och försäljningen till andra livsmedels-
producenter i Europa.

För att leda satsningen på co-innovation 

med skandinaviska kunder har vi anställt 
Ola Broström som innovation manager. 
Han har arbetat 25 år i livsmedelsindustrin, 
bland annat som bagare och konditor, 
produktutvecklare och teknisk säljare. Han 
har också nödvändig teoretisk kunskap 
med en fil. kand. i kemi från Göteborgs 
universitet.

Fortsatt utveckling av 
distributörsnätverket
Parallellt med att vi utvecklar vår egen 
marknadsföring och försäljning till livs-
medelsproducenter jobbar vi vidare med 
att utveckla vårt distributörsnätverk. För 
närvarande fokuserar vi främst på Europa, 
men planerar för att ha möjlighet att 
snabbt skala upp globalt.

Under 2019 har vi förhandlar med två nya 
distributörer som vi nu har slutit avtal 
med. Det är Cornelius Group (se nyhet 
2020-01-14) och Thew Arnott som båda är 
distributör av specialingredienser i Stor-
britannien.

MARKNAD & FÖRSÄLJNING

https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/cornelius-group-och-bayn-europe-i-marknads-och-forsaljningssamarbete
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/cornelius-group-och-bayn-europe-i-marknads-och-forsaljningssamarbete


18

En av våra främsta samarbetspartners 
är Barentz – en av världens större 
distributörer inom livsmedelsråvaror, 
med närvaro i fler än 60 länder. Hittills 
har de framför allt sålt NAVIA®. Men efter 
att samarbetet har fått förnyad energi 
under 2019, har vi kommit överens om 
att de under 2020 ska sälja EUREBA® i 
tre utvalda Europeiska länder med vårt 
stöd. Syftet är att därefter skala ut denna 
verksamhet till fler länder. 

Kina
Vi jobbar vidare med att sälja EUREBA® 
på den kinesiska marknaden. I januari 
2019 gjorde vi en provleverans av nästan 
7 ton EUREBA® som användes i glassar 
inför den kinesiska nyåret (se pressmed-
delande 2019-01-24). Lite längre fram på 
våren var vi i Kina för att träffa potentiella 
samarbetspartners gällande produktion 
och försäljning. Och i november var vi 
tillbaka för att presentera EUREBA® i ny 
förpackning riktad till hälsomedvetna 
kundsegment.

Ambitionen är att etablera lokal produk-
tion och försäljning av EUREBA® med 
hjälp av samarbetspartners. Syftet är 
förstås att öka försäljningen. Men vi ser 
också möjliga synergier i fråga om råvara 
och produktion.

Vi inser att en kinesisk etablering tar 
längre tid än vad vi först hade planerat. 
Vi har därför reviderat planen och säker-
ställt att satsningen ryms inom budget. 
Projektet leds av vår grundare Lucy 
Dahlgren.

Utsikter
Den globala marknaden för sockerer- 
sättning värderades till 6,4 miljarder 
USD år 2018 och beräknas uppgå till 
10,3 miljarder USD i slutet av år 2026. 
Marknaden förväntas öka med 6,3 procent 
årligen, enligt en marknadsanalys från 
Fortune Business Insights, eller hela 
9 procent per år enligt en prognos för 
2018–2025 från Wise Guys Research.

Våra satsningar under 2019 på marknads-
föring, försäljning och distributörsnätverk 
ger oss goda förutsättningar att ta del av 
den växande marknaden.  ■ 

MARKNAD & FÖRSÄLJNING

Lucy Dahlgren, grundare av Bayn, visar upp 
prover av konsumentförpackningar av EUREBA®  
för den kinesiska marknaden.
Foto:  Anette Persson

https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/leverans-av-bayns-eureba-d-01-for-sotning-av-glass-till-kinesiska-nyaret
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/leverans-av-bayns-eureba-d-01-for-sotning-av-glass-till-kinesiska-nyaret
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Intäkter
Totala intäkter under året har ökat till 
7 170 (5 017) TSEK. Nettoomsättningen 
uppgick till 5 961 (3 217) TSEK. 

Kostnader
Kostnaderna ökade under perioden till 
22 374 (15 105) TSEK. Av dessa är den 
största delen hänförlig till kostnad för 
sålda varor.

Resultat
Rörelseresultatet ökade till -15 204 
(-10 088) TSEK.

Förlustökningen beror främst på kostnader 
på 1 645 TSEK i samband med likvida-
tionen av dotterbolaget i Bulgarien, 
varav en del härrör från 2018 års resultat. 
Dessutom tillkommer en reservation för 
en tvist med de Bulgariska skattemyndig- 
heterna om 670 TSEK och valutajusteringar 
på 165 TSEK.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksam-
heten uppgick till -11 394 (-9 433) TSEK. 

Likvida medel vid utgången av perioden 
uppgick till 2 356 (803) TSEK. 

Bolagets likviditetssituation förbättras 
löpande genom ökade intäkter från för-
säljningen, och allteftersom volymerna 
ökar kommer skalfördelarna att materia-
liseras. 

Nyemissioner
Under året har fyra emissioner om totalt 
14,4 (11,2) MSEK genomförts.

Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar upp-
gick till 1 148 (1 300) TSEK bestående av 
av aktiverade utvecklingskostnader.

Övrigt
Personal
Medelantalet anställda var under perioden 
9 (10) och antalet anställda vid periodens 
utgång var 10 (11). 

Antal aktier
Bolaget hade 38 479 343 aktier den 31 
december (25 859 964). 

Det fanns 1 786 490 utestående tecknings- 
optioner per den 2019-12-31. Genom-
snittligt antal aktier under perioden 
var 32 471 789  (13 763 429) samt efter 
utspädning 35 607 406 (15 389 033). För 
kvartalet var genomsnittligt antal aktier 
37 501 587 (22 269 991) och efter utspäd-
ning 39 288 077 (24 270 595).

Risker och osäkerhetsfaktorer
Bayn Europe ABs resultat och finansiella 
ställning påverkas av olika riskfaktorer 
som skall beaktas vid en bedömning av 
bolaget och dess framtidspotential. För 
övriga risker hänvisas till företagets hem-
sida www.bayneurope.com

FINANSIELL RAPPORT
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Redovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad enligt Årsredo- 
visningslagen och bokföringsnämndens 
Allmänna Råd och redovisningsprinciperna 
är oförändrade jämfört med föregående år. 

Närstående transaktioner
Inga närstående transaktioner har skett 
under perioden.

Framtidsutsikter
Ingen prognos lämnas för kvartal 1. 

Nästa rapportdatum
Årsredovisning för 2019 publiceras den 
19 mars 2020.

FNCA Sweden AB (tel. +46 8 528 00 399) 
är Bolagets Certified Adviser. 

Denna rapport har ej granskats av 
bolagets revisorer. 

FINANSIELL RAPPORT
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Rapport över resultat i Bayn Europe AB

BELOPP I TSEK KVARTAL 4, 2019 KVARTAL 4, 2018 HELÅR, 2019 HELÅR, 2018

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 320 1 226 5 961 3 217

Aktiverat arbete för egen räkning 154 288 1 148 1 300

Övriga rörelseintäkter 10 92 61 500

Summa intäkter 1 484 1 606 7 170 5 017

Rörelsens kostnader

Kostnad för sålda varor -1 089 1 245 -5 041 -1 337

Övriga externa kostnader -2 724 -1 165 -6 371 -4 063

Personalkostnader -922 -1 960 -6 026 -7 445

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

-772 -760 -2 405 -2 260

Övriga rörelsekostnader -737 - -2 531  -

Summa kostnader -6 244 -2 640 -22 374 -15 105

RÖRELSERESULTAT -4 760 -1 034 -15 204 -10 088

Ränteintäkter - - - -

Räntekostnader -41 -112 -81 -233

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
POSTER

-4 801 -1 146 -15 285 -10 321

Skatt på periodens resultat - - - -

Resultat efter skatt -4 801 -1 146 -15 285 -10 321

Resultat per aktie** -0,12 -0,04 -0,40 -0,40

Resultat per aktie efter 
utspädning**

-0,12 -0,04 -0,39 -0,36

EKONOMISKT UTFALL

 **Resultat per aktie är beräknat på 38 479 343. Antalet utestående teckningsoptioner är 1 786 490.
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Rapport över finansiell ställning i Bayn Europe AB

BELOPP I TSEK 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 4 941 5 904

Materiella anläggningstillgångar 268 313

Finansiella  anläggningstillgångar 173 173

Summa anläggningstillgångar 5 382 6 390

Omsättningstillgångar

Varulager 2 669 1 434

Kundfordringar 482 348

Övriga omsättningstillgångar 1 375 2 756

Likvida medel 2 356 803

Summa omsättningstillgångar 6 882 5 341

SUMMA TILLGÅNGAR 12 264 11 731

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 8 465 5 689

Ej registrerat aktiekapital

Fond för balanserade utgifter 2 737 2 598

Fritt eget kapital

Överkursfond 52 392 39 145

Ej registrerad överkursfond

Emissionslikvid 253 1 250

Balanserad vinst eller förlust -40 282 -29 822

Periodens resultat -15 285 -10 321

Summa eget kapital 8 280 8 539

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder 510 1 000

Konvertibla lån - -

Summa långfristiga skulder 510 1 000

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 245 437

Leverantörsskulder 2 519 850

Övriga skulder 710 905

Summa kortfristiga skulder 3 474 2 192

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 264 11 731

FINANSIELL STÄLLNING



23

Rapport över förändringar i eget kapital i Bayn Europe AB

BELOPP I TSEK AKTIEKAPITAL RESERVER
BALANSERAT 

RESULTAT
ÖVERKURS-

FOND
PERIODENS 

RESULTAT

Ingående balans per 1 oktober 2018 3 942 1 688 -28 912 35 260 -9 175

Nyemission 1 747 5 136

Pågående nyemission

Avsättning till reserver - Aktivering av 
utvecklingsutgifter 909 -909

Fondemission

Disposition enligt beslut av årets årsstämma

Periodens resultat -1 146

Utgående balans per 31 december 2018 5 689 2 597 -29 821 40 396 -10 321

Ingående balans per 1 oktober 2019 7 805 2 078 -39 623 48 748 -10 484

Nyemission 660 3 644

Pågående nyemission 253

Avsättning till reserver - Aktivering av 
utvecklingsutgifter 659 -659

Fondemission

Disposition enligt beslut av årets årsstämma

Periodens resultat -4 801

Utgående balans per 31 december 2018 8 465 2 737 -40 282 52 645 -15 285

Ingående balans per 1 januari 2018 2 106 2 077 -19 305 29 844 -9 996

Nyemission 3 583 10 552

Pågående nyemission

Avsättning till reserver - Aktivering av 
utvecklingsutgifter 520 -520

Fondemission

Disposition enligt beslut av årets årsstämma -9 996 9 996

Periodens resultat -10 321

Utgående balans per 31 december 2018 5 689 2 597 -29 821 40 396 -10 321

Ingående balans per 1 januari 2019 5 689 2 597 -29 821 40 396 -10 321

Nyemission 2 776 11 996

Pågående nyemission 253

Avsättning till reserver - Aktivering av 
utvecklingsutgifter 140 -140

Fondemission

Disposition enligt beslut av årets årsstämma -10 321 10 321

Periodens resultat -15 285

Utgående balans per 31 december 2019 8 465 2 737 -40 282 52 645 -15 285

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
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Rapport över kassaflöden i Bayn Europe AB

BELOPP I TSEK KVARTAL 4, 2019 KVARTAL 4, 2018 HELÅR, 2019 HELÅR, 2018

Resultat före skatt -4 801 -1 146 -15 285 -10 321

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 772 760 2 405 2 260

Betald inkomstskatt  -  -  -  -

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital

-4 029 -386 -12 880 -8 061

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Förändring varulager (ökning -/
minskning+) -1 401 250 -1 235 -143

Förändring av kortfristiga fordringar 
(ökning-/minskning+) -383 789 1 247 146

Förändring av kortfristiga skulder 
(ökning-/minskning+) 2 116 -4 042 1 474 -1 375

Summa förändring rörelsekapital 332 -3 003 1 486 -1 372

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -3 697 -3 389 -11 394 -9 433

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv (-)/avyttring (+) av balanserade 
utvecklingskostnader -154 -288 -1 148 -1 300

Förvärv (-)/avyttring (+) av materiella 
anläggningstillgångar -249  - -249 -

Förvärv (-)/avyttring (+) av finansiella 
anläggningstillgångar 0 246 0 -50

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -403 -42 -1 397 -1 350

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission 4 557 6 882 15 026 14 135

Förändring av lån -356 -2 820 -682 -3 471

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 4 201 4 062 14 344 10 664

Periodens kassaflöde 101 631 1 553 -119

Likvida medel vid periodens början 2 255 172 803 922

Likvida medel vid periodens slut 2 356 803 2 356 803

KASSAFLÖDE
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Peter Werme 
Styrelseordförande
Peter Werme har efter en MBA-examen från Uppsala universitet samlat på sig mer än 
30 års erfarenhet av finansmarknaden. Under åren 1986–87 var han med och grundade 
ABB Investment Management och ABB Fonder, där han arbetade under tio års tid. 
Han har varit med och grundat och förvaltat hedgefonder inom både SEB och Handels-
banken. Peter Werme är medgrundare av Första Entreprenörsfonden, som redan år 2011 
investerade i Bayn Europe. Han äger privat och genom bolag 3 829 697 aktier i Bayn. 

Lucy Dahlgren
Styrelseledamot
Lucy Dahlgren grundade Bayn 2009 med affärskoncept att sälja stevia och kunskap om 
sockerreducering till livsmedelsproducenter. Lucy har alltid trott på att en innovativ 
affärsmodell krävs för en lyckad sockerreducering inom livsmedelsindustrin. Hon har 
en MBA i projektledning och har arbetat med stevia sedan 2007. Lucy Dahlgren har 
tidigare suttit i Bayns styrelse och är ordinarie styrelseledamot sedan maj 2018. Hon 
var till och med mars 2018 vd i bolaget. Lucy Dahlgren äger privat och genom bolag 
1 476 883 aktier i Bayn.

Gunnar Ek 
Styrelseledamot
Gunnar Ek har studerat industriell organisation vid Chalmers tekniska högskola. Han 
är mest känd som Aktiespararnas orädda förkämpe på årsstämmor. Han ansvarade 
för deras bolagsbevakning under 22 år, och har också varit vice förbundsordförande. 
Före det var han bankdirektör i Nordea under 1980-talet. Han har därtill varit ledamot 
i Göteborgs kommunfullmäktige, styrelseledamot i Göteborgs Spårvägar och vice 
ordförande i Göteborgs lokalförvaltning som är en av Sveriges största fastighetsför-
valtare. Gunnar Ek har också förvaltat värdepappersportföljen för Stiftelsen Chalmers 
tekniska högskola. Han äger 24 635 aktier i Bayn.

Chatarina Schneider
Styrelseledamot
Chatarina Schneider har examen i kemi från Linköpings universitet. Hon har arbetat 
mer än två decennier för kemikoncernen AkzoNobel. I olika chefspositioner har hon 
lett multikulturella team inom affärsledning, marknadsföring och försäljning. Hon 
har också varit ansvarig för en affärsverksamhet inom Akzo Nobel i Asien. Chatarina 
Schneider är idag vd för kemikaliedistributören AmphoChem AB och Pemco Additives 
AB. Hon äger privat och genom bolag 446 336 aktier i Bayn.
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