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BAYN EUROPE AB

Om Bayn Europe AB
Bayn Europe (u.n.ä Bayn Group AB) är en snabbväxande koncern inom foodtech och
fokuserar på segmenten sockerreduktion och functional food. Genom vetenskaplig
forskning utvecklas produkter och ingredienser med lägre kaloriinnehåll till kunder
inom livsmedelsindustrin. De olika koncernbolagen arbetar med teknologi- och produktutveckling i olika delar av värdekedjan.
I koncernen finns idag tre verksamheter: Bayn Brands, ett råvaruteknikbolag som erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser och totallösningar för sockerreducering. Pändy Foods, ett FMCG-bolag (snabbrörliga konsumentprodukter) som
specialiserat sig på konsumentprodukter med lågt socker- och kaloriinnehåll och hög
andel protein, med produkterna; drycker, godis, snacks och protein-bars. Tweek, ett
marknadsledande FMCG-bolag som har en bred portfölj av sockerreducerat godis där
man använder naturliga ingredienser och fibrer, vilket reducerar kalorivärdet med
upp till 50 % jämfört med traditionellt godis.
Tillsammans bygger bolagen en koncern som genom M&A och organisk tillväxt, investerar i och utvecklar foodtech-bolag inom segmentet socker- och kalorireducerade
livsmedel.
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BAYN EUROPE AB

Affärsenheter
BAYN
Bayns operativa verksamhet har haft en god tillväxt under första halvåret med en ökad efterfrågan för egenutvecklade sötade fibern EUREBA.
Alltfler kunder av marknadsledande karaktär inom olika socker-baserade
livsmedelssegment kontaktar bolaget proaktivt i syfte att få en egen specialanpassad EUREBA®, som alternativ till sina traditionella produkter.
Under de senaste 12 månaderna har bolaget påbörjat ett flertal större
projekt med en pipeline på ett tiotal utvecklingsprocesser där varje kund
har potential att innebära en tillväxt mångdubbelt dagens omsättning.
Vårens arbete har centrerats kring att vidareutveckla processtekniken och
skapa en ännu starkare bas av nya versioner av EUREBA som har en hög
kommersiell potential i att skalas ut till ett större antal kunder. Vid sidan
av detta har arbetet med patentskydd och metodutveckling fortsatt och vi
förväntar oss en uppdatering om nästa steg i processen inom kort.
PÄNDY
Pändys verksamhet har ett högt fokus på produktutveckling och anpassning av ny råvaruteknik, där man utvecklar nya innovativa livsmedelsprodukter som är sockerfria eller på annat sätt kalorisnåla och hälsosamma.
Pändy är ett snabbväxande varumärke inom functional-food och har historiskt haft en stor del av försäljningen via e-handel och där bolaget nu håller på att skala ut distributionen till dagligvaruhandeln. Under våren 2020
noterade även Pändy nya försäljningsrekord via den egna online-butiken
och bolaget har inlett flertalet samarbeten med några av Sveriges ledande
podcasts och influensers bl.a. Margaux Dietz. Bolaget verkar på drygt 20
marknader och har ett stort fokus på export och tillväxt internationellt.
TWEEK
Tweek har en portfölj av gott och nyttigare godis som innehåller naturliga
råvaror och hälsosamma fibrer. Den unika ingredienskompositionen innebär att kalorierna reducerats med minst 50 % och sockermängden med ca
95 % jämfört med konventionellt godis. Tack vare det starka produktsortimentet och effektiv marknadsföring har Tweek skapat sig en marknadsledande position i Sverige, där konceptet nu skalas upp i övriga Norden
samt Storbritannien och Tyskland. Försäljningen sker till stor del genom
dagligvaruhandeln, men försäljning via e-handeln har ökat kraftigt sedan
Corona-pandemins start.
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SAMMANFATTNING

Väsentliga händelser under rapportperioden
• Bayn genomför riktad emission på cirka 2,5 Mkr till
Jörgen Larsson. Nyemissionen har tecknats av en
långsiktig investerare och informell rådgivare till
bolaget, Jörgen Larsson, VD för Stillfront Group AB.
Emissionen tillför bolaget drygt ca 2,5 MSEK.
Publicerat 16 april 2020.
• Bayn Europe tecknar avtal om förvärv av Tweek AB och
säkrar ny finansiering. Bayn ingår ett villkorat avtal med
aktieägarna i Tweek AB, en marknadsledande aktör
för socker-reducerat godis, om förvärv av 100 procent
av aktierna i Tweek. Ett utmärkt strategiskt förvärv för
Bayn. Båda varumärkena kompletterar varandra mycket
väl med respektive varumärkespositionering.
Publicerat 26 juni 2020.

Väsentliga händelser efter rapportperioden
• Bayn rekryterar ny CFO. Bayn Europe förstärker
ledningen genom rekryteringen av Johan Lennartsson
som Chief Financial Officer, CFO. Johan Lennartsson
har bakgrund som auktoriserad revisor och en
flerårig bakgrund inom revision. Han kommer att ta
ett helhetsansvar som group-CFO och teamledare
för ekonomicheferna i dotterbolagen samt övertar
ledningen för Bayns administrations- och ekonomifunktion. Publicerat 7 juli 2020.
• Bayn genomför riktad emission på 97,5 Mkr till
strategiska investerare Styrelsen i Bayn Europe har
beslutat om en riktad kontant nyemission om 15 000
000 aktier till en teckningskurs om 6,50 kronor per
aktie. Nyemissionens ankarinvesterare är Håkan Roos
via Roosgruppen AB med ca 60 miljoner kronor och
Handelsbankens Fonder med ca 22 miljoner kronor
och där resterande ca 15 miljoner kronor tecknas av ett
strategiskt investerarkonsortium.
Publicerat 21 augusti 2020.
• Bayn Europe förvärvar Koppers Candy Sweden AB
och stärker koncernens marginaler. Bayn Europe
AB har ingått ett bindande avtal om förvärv av 100
% av aktierna i Koppers Candy Sweden AB för en
kontant köpeskilling om 847 000 US. Koppers är ett
svenskt foodtech-bolag som tillverkar funktionellt och
sockerreducerat godis åt bland annat Bayns varumärke
Tweek. Publicerat 25 augusti 2020.
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SAMMANFATTNING

Andra kvartalet belastas med avskrivningar om ca 4,9 MSEK med anledning av K3s regelverk,
avskrivningar kommer att revideras i samand med att koncernen byter till IFRs. Under första halvåret
belastas även koncernen med ca 2,1 MSEK i kostnader hänförliga till förvärv.

ANDRA KVARTALET I KORTHET
KVARTAL 2, 2020
PROFORMA**

KVARTAL 2, 2020

KVARTAL 2, 2019

27 023

8 014

1 786

-25 196

-9 087

-4 476

Avskrivningar (TSEK)

-5 940

-5 758

-565

Rörelseresultat (TSEK)

-4 114

-6 831

-3 255

Resultat efter skatt (TSEK)

-3 701

-6 321

-3 267

EBITDA (TSEK)

1 827

-563

-2 702

Resultat per aktie* (SEK)

-0,04

-0,07

-0,11

Intäkter (TSEK)
Kostnader ex. Avskrivningar (TSEK)

*Resultat per aktie är beräknat på 85 662 115. Antalet utestående teckningsoptioner är 1 335 423.
**Proforma är det konsoliderade resultatet för Bayn, Pändy, Tweek och Koppers tillsammans från 2020-01-01.

FÖRSTA HALVÅRET I KORTHET
JAN-JUN, 2020
PROFORMA**

JAN-JUN 2020

JAN-JUN 2019

43 261

10 566

3 834

-47 132

-15 784

-8 640

-6 543

-6 333

-1 130

Rörelseresultat (TSEK)

-10 414

-11 551

-5 936

Resultat efter skatt (TSEK)

-10 200

-11 082

-5 288

-3 658

-4 749

-4 158

-0,12

-0,13

-0,19

Intäkter (TSEK)
Kostnader ex. Avskrivningar (TSEK)
Avskrivningar (TSEK)

EBITDA (TSEK)
Resultat per aktie* (SEK)

*Resultat per aktie är beräknat på 85 662 115. Antalet utestående teckningsoptioner är 1 335 423.
**Proforma är det konsoliderade resultatet för Bayn, Pändy, Tweek och Koppers tillsammans från 2020-01-01.
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VD HAR ORDET

Stark tillväxt under första halvåret för Bayn Group.
Bayn Group har under första halvåret 2020 uppnått flera viktiga
milstolpar i att bli en ledande foodtech-grupp för socker- och
kalorireducerade livsmedel. Koncernen vände till vinst proforma
med en EBITDA om 1827 TSEK under andra kvartalet och där även
samtliga koncernbolag visade operativ vinst* under slutet av första
halvåret.
Under första kvartalet genomförde koncernen ett första strategiskt förvärv av
Pändy Foods AB, i och med detta transformerades Bayn till att bli en grupp
med flera operativa bolag och rätt förutsättningar för att hålla en hög organisk
tillväxt och skapa en effektiv plattform
för ytterligare förvärv framöver.

2019. Utöver den kraftiga försäljningsökningen har vi även implementerat nya
systemlösningar och realiserat synergieffekter, vilket förbättrar lönsamheten
avsevärt och där samtliga koncernbolag
nu visade operativ vinst i slutet av halvåret rensat för extraordinära kostnader.
Med detta har vi bäddat för att nå break-

Vidare har styrelsen förstärkts med tre
mycket kompetenta och erfarna ledamöter som kompletterar den tidigare
styrelsen väl. I slutet av halvåret följde vi
nu senast upp med gruppens andra förvärv för året, Tweek AB, som är en marknadsledande aktör i Sverige på sockerreducerat godis. Tack vare förvärven
och en hög organisk tillväxt i Bayn har vi
proforma** en lönsamhet om 1827 TSEK
på EBITDA-nivå och en omsättning på 27
MSEK under andra kvartalet, vilket innebär en tillväxt om +1441 % jämfört med

Proforma** 2020 vs 2019
Omsättning +1441%
EBITDA

+4 529 TSEK

even för hela koncernen inom kort.

Teknologi
Bayns patentsökta sötade fiber EUREBA
har fått ett mycket stort intresse under
perioden och den närmaste tiden kommer att präglas av utbyggnad av analysoch utvecklingskapacitet vid utvecklingsenheten i Gävle.

Genomfört tre
lyckade förvärv

Förvärv
Bayn har under 2020 genomfört tre
lyckade förvärv, vilket är i enlighet med

*Vinst rensat för koncerngemensamma och extraordinära kostnader i samband med förvärv.
**Proforma är det konsoliderade resultatet för Bayn, Pändy Tweek och Koppers tillsammans från 2020-01-01.
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VD HAR ORDET
abetes och övervikt. Den ökade medvetenheten hos slutkonsumenter och
debatt kring sockerkonsumtion är
något som fundamentalt stärker efterfrågan för gruppens produkter, värdeerbjudande och positionering i dagligvaruhandeln framgent. Försäljningen
via e-handel ökade framför allt under
andra kvartalet, där digitalisering och
e-handel haft en hög tillväxt. Ingen av
dotterbolagen har haft några problem
med råvarutillgången och vi ser nu även
att flera exportmarknader bidrar till
ökad orderingång.

den expansionsstrategi som styrelsen
antog under det första kvartalet. En av
hörnstenarna i strategin är att investera i snabbväxande och lönsamma
livsmedelsbolag med en hög specialiseringsgrad och teknologihöjd, där
objektens position bringar mervärde till
konsumenterna i form av hälsosammare produkter.
Under våren har Bayn identifierat flertalet potentiella förvärvsobjekt med
framstående produkter eller positioner
inom respektive marknadssegment.
Som Europas första noterade foodtech-grupp för socker- och kalorireducerade livsmedel har vi ett mycket
attraktivt utgångsläge.

Integration
Den senaste tiden har koncernen haft
ett stort fokus på hur de olika verksamheterna i Sverige skall integreras och
struktureras för att synergierna skall
tillvaratas. Bolaget har redan sett flertalet positiva resultat som har medfört
att såväl Pändy som Bayns operativa
verksamheter genererat positiva resultat under slutet av halvåret. Vinsterna
ligger hittills främst i samordning av
bolagens utveckling, men även koordinationen av inköpen förväntas framöver
ge märkbara effekter.

Koncernens plattform erbjuder förvärvsobjekten ökade tillgångar, teknologihöjd, och förbättrade inköpsmöjligheter. Bolaget för ett flertal djupgående
dialoger med högintressanta förvärvsobjekt och hoppas kunna stänga minst
ytterligare ett förvärv till under andra
halvan av 2020.

Corona-pandemin
Corona-pandemin har inneburit en
ökad medvetenhet hos konsumenter
för underliggande sjukdomar som di-

Patrik Edström, koncernchef
8

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Rapport över koncernens resultat - kvartal
Andra kvartalet belastas med avskrivningar om ca 4,9 MSEK med anledning av K3s regelverk,
avskrivningar kommer att revideras i samand med att koncernen byter till IFRs. Under första halvåret
belastas även koncernen med ca 2,1 MSEK i kostnader hänförliga till förvärv.

KVARTAL 2, 2020
PROFORMA*

KVARTAL 2, 2020

KVARTAL 2, 2019

23 522

5 445

1 526

Aktiverat arbete för egen räkning

2 040

1 210

326

Övriga rörelseintäkter

1 461

1 359

-66

27 023

8 014

1 786

-13 772

-3 482

-1 505

Övriga externa kostnader

-7 320

-3 270

-1 254

Personalkostnader

-3 952

-2 182

-1 755

Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

-5 940

-5 758

-565

-153

-153

38

Summa kostnader

-31 136

-14 845

-5 041

RÖRELSERESULTAT

-4 114

-6 831

-3 255

-51

-51

-

-

-

-212

-114

-12

-4 376

-6 996

-3 267

675

675

-3 701

-6 321

-3 267

1 827

-563

-2 702

BELOPP I TSEK
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Kostnad för sålda varor

Övriga rörelsekostnader

Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter
Räntekostnader

RESULTAT EFTER FINANSIELLA
POSTER
Skatt på periodens resultat

Resultat efter skatt
EBITDA

*Proforma är det konsoliderade resultatet för Bayn, Pändy, Tweek och Koppers tillsammans från 2020-01-01.		
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Rapport över koncernens resultat - halvår
JAN-JUN, 2020
PROFORMA*

JAN-JUN, 2020

JAN-JUN, 2019

HELÅR, 2019

37 609

7 500

3 182

5 961

Aktiverat arbete för egen räkning

3 916

1 550

686

1 148

Övriga rörelseintäkter

1 736

1 516

-34

61

43 261

10 566

3 834

7 170

Kostnad för sålda varor

-23 263

-5 226

-3 094

-5 452

Övriga externa kostnader

-15 807

-6 436

-2 118

-6 394

Personalkostnader

-7 823

-3 916

-3 530

-6 026

Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

-6 543

-6 333

-1 130

-2 405

-238

-206

102

-2 425

Summa kostnader

-53 675

-22 117

-9 770

-22 702

RÖRELSERESULTAT

-10 414

-11 551

-5 936

-15 532

-51

-51

-

-

-

-

-411

-155

-28

-81

-10 875

-11 757

-5 964

-15 613

675

675

676

-

-10 200

-11 082

-5 288

-15 613

-3 658

-4 749

-4 158

-13 208

BELOPP I TSEK
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

Summa intäkter
Rörelsens kostnader

Övriga rörelsekostnader

Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter
Räntekostnader

RESULTAT EFTER FINANSIELLA
POSTER
Skatt på periodens resultat

Resultat efter skatt
EBITDA

*Proforma är det konsoliderade resultatet för Bayn, Pändy, Tweek och Koppers tillsammans från 2020-01-01.		
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FINANSIELL RAPPORT FÖR KONCERNEN

Investeringar

Intäkter

Investeringar i anläggningstillgångar
uppgick till 1 210 (326) TSEK för perioden,
och bestod av aktiverade utvecklingskostnader.

Totala intäkter under andra kvartalet har
ökat till 8014 (1 786) TSEK. Nettoomsättningen uppgick till 5 445 (1 526) TSEK.
Kostnader

Övrigt

Kostnaderna ökade under andra kvartalet
till 14 845 (5 041) TSEK. Kostnadsökningen är hänförlig till inköp av råvaror, marknadskostnader, förvärvskostnader samt
avskrivningar.

Personal

Medelantalet anställda var under perioden
11 (10) och antalet anställda vid periodens
utgång var 13 (11).

Resultat

Antal aktier

Det negativa rörelseresultatet ökade
under andra kvartalet till -6 831 (-3 255)
TSEK.

Bolaget hade 85 662 115 aktier den 30
juni (31 044 078).
Det fanns 1 335 423 utestående teckningsoptioner per den 2020-06-30. Genomsnittligt antal aktier under perioden
var 83 408 092 (30 692 722). För halvåret
var genomsnittligt antal aktier 65 555 003
(28 524 676) och efter utspädning 66 916
117 (32 927 003).

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2215 (-1928) TSEK.
Likvida medel vid utgången av perioden
uppgick till 15 472 (4 935) TSEK.
Nyemission

Under andra kvartalet har en emission
genomförts vilken resulterade i att bolaget tillfördes 14,7 MSEK. Jämförande
period förra året tillfördes bolaget genom
en emission 4,9 MSEK.

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 hemsida www.bayneurope.com.
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FINANSIELL RAPPORT FÖR KONCERNEN

Närstående transaktioner

Redovisningsprinciper

Inga närstående transaktioner har skett
under perioden.

Denna delårsrapport är upprättad enligt
Årsredovisningslagen, kapitel 9 Delårsrapport. Koncernen upprättar sina räkenskaper i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), vilket
därmed även är de principer, beräkningsmetoder och bedömningar som tillämpats
på koncernens årsredovisning. Principerna
har inte ändrats sedan årsredovisningen
publicerades.

Framtidsutsikter

Ingen prognos lämnas för kvartal 3.
Nästa rapportdatum

Delårsrapport för perioden juli-september
2020 publiceras den 22 november 2019.
FNCA är Bolagets Certified Adviser.
Denna halvårsrapport har ej granskats av
bolagets revisor.
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

Rapport över finansiell ställning i koncernen
BELOPP I TSEK

JUN 2020

JUN 2019

DEC 2019

102 412

5 649

4 941

193

123

268

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

150

173

173

102 755

5 945

5 382

Varulager

6 818

3 426

2 236

Kundfordringar

4 018

483

482

Övriga omsättningstillgångar

2 083

2 494

2 110

Likvida medel

15 472

4 935

2 356

Summa omsättningstillgångar

28 391

11 338

7 184

131 146

17 283

12 566

18 846

6 749

8 465

3 641

2 208

2 737

138 708

43 279

52 392

14 725

6 405

253

Balanserad vinst eller förlust

-56 899

-39 753

-40 283

Periodens resultat

-11 082

-5 964

-15 612

107 939

12 924

7 952

Avsättningar för uppskjuten skatt

12 831

-

-

Summa Avsättningar

12 831

-

-

5 082

878

510

-

-

-

5 082

878

510

122

1 472

245

2 252

1 824

2 519

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Fond för balanserade utgifter
Fritt eget kapital
Överkursfond
Ej registrerad överkursfond
Emissionslikvid

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Räntebärande skulder
Konvertibla lån
Summa långfristiga skulder
Räntebärande skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder

2 920

185

1 340

Summa kortfristiga skulder

5 294

3 481

4 104

131 146

17 283

12 566

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL I KONCERNEN

Rapport över förändringar i eget kapital
BELOPP I TSEK

INGÅENDE BALANS PER 1 APRIL 2019
Nyemission

AKTIEKAPITAL

RESERVER

BALANSERAT
RESULTAT

ÖVERKURSFOND

PERIODENS
RESULTAT

6 673

2 403

-39 948

44 329

-2 697

76

5 355

Pågående nyemission
Avsättning till reserver - Aktivering av
utvecklingsutgifter

-195

195

Fondemission
Disposition enligt beslut av årets årsstämma
Periodens resultat

-3 267

Utgående balans per 30 juni 2019

6 749

2 208

-39 753

49 684

-5 964

Ingående balans per 1 april 2020

18 470

3 077

-56 335

136 610

-4 762

Nyemission
Pågående nyemission

376

2 098

14 725

Avsättning till reserver - Aktivering av
utvecklingsutgifter

564

-564

Fondemission
Disposition enligt beslut av årets årsstämma
Periodens resultat
Utgående balans per 30 juni 2020

-6 321
33 571

3 641

-56 899

138 708

-11 082

AKTIEKAPITAL

RESERVER

BALANSERAT
RESULTAT

ÖVERKURSFOND

PERIODENS
RESULTAT

INGÅENDE BALANS PER 1 JANUARI 2019

5 689

2 598

-29 822

40 395

-10 321

Nyemission

1 060

BELOPP I TSEK

3 993

Pågående nyemission

5 356

Avsättning till reserver - Aktivering av
utvecklingsutgifter

-390

390

Fondemission
Disposition enligt beslut av årets årsstämma

-10 321

10 321

Periodens resultat

-5 964

Utgående balans per 30 juni 2019

6 749

2 208

-39 753

49 684

-5 964

Ingående balans per 1 januari 2020

8 465

2 737

-40 383

52 645

-15 612

Nyemission

10 381

Pågående nyemission

14 725

Avsättning till reserver - Aktivering av
utvecklingsutgifter

86 063

904

-904

Fondemission
Disposition enligt beslut av årets årsstämma

-15 612

15 612

Periodens resultat
Utgående balans per 30 juni 2020

-11 082
33 571

14

3 641

-56 899

138 708

-11 082

KONCERNENS KASSAFLÖDE

Rapport över kassaflöden
KVARTAL 2
2020

KVARTAL 2
2019

JAN-JUN
2020

JAN-JUN
2019

HELÅR
2019

-6 996

-3 267

-11 757

-5 964

-15 612

5 758

565

6 333

1 130

2 405

-

-

-

-

-

-1 238

-2 702

-5 424

-4 834

-13 207

-722

41

-4 582

-1 992

-801

-1 139

-329

-3 510

128

512

884

1 062

1 190

1 395

2 103

-977

774

-6902

-469

1 814

-2 215

-1 928

-12 326

-5 303

-11 393

-1 286

-326

-1 241

-686

-1 149

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

-

-

-

-

-249

Förvärv (-)/avyttring (+) av finansiella
anläggningstillgångar

51

-

150

-

-

-1 235

-326

-1 091

-686

-1 398

17 225

5 432

21 961

10 349

15 026

-396

-132

4 572

-228

-682

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

16 829

5 300

26 533

10 121

14 344

Periodens kassaflöde

13 379

3 046

13 116

4 132

1 553

2 093

1 889

2 356

803

803

15 472

4 935

15 472

4 935

2 356

BELOPP I TSEK
Resultat före skatt
Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar av
rörelsekapital
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL
Förändring varulager (ökning -/
minskning+)
Förändring av kortfristiga fordringar
(ökning-/minskning+)
Förändring av kortfristiga skulder
(ökning-/minskning+)
Summa förändring rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv (-)/avyttring (+) av
balanserade utvecklingskostnader

Kassaflöde från
investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission
Förändring av lån och övriga
finansiella poster

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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STYRELSE

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 Handelsbanken. Peter Werme är medgrundare av Första Entreprenörsfonden, som redan år 2011
investerade i Bayn Europe. Han äger privat och genom bolag 4 354 949 aktier i Bayn.

Lucy Dahlgren
Styrelseledamot
Lucy Dahlgren har en MBA i projektledning och har arbetat med sockerreducering
baserad på stevia sedan 2007. Hon grundade Bayn 2009 som ett kunskapsföretag
med affärsidén att sälja totala lösningar för sockerreducering baserade på stevia och
hälsoingredienser till livsmedelsproducenter. 2014 introducerades Bayn på Nasdaq
First North. I annan verksamhet fortsätter Lucy idag med utveckling av en integrerad
molntjänst-plattform med innovativ finansiering för kunskapsutveckling, tjänster och
distribution av produkter med reducerat sockerinnehåll. Hon äger privat och genom
bolag 1 499 615 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 fastighetsförvaltare. Gunnar Ek har också förvaltat värdepappersportföljen för Stiftelsen Chalmers
tekniska högskola. Han äger 24 635 aktier i Bayn.
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STYRELSE

Thomas Petrén
Styrelseledamot
Thomas Petrén är född 1961 och utbildad marknadsekonom på IHM. Tidigare delägare och VD för Stenbeck Sharp Center AB och VD för Sharp Direct Sales AB, bägge
bolagen verksamma inom försäljning och service av skrivare, kopiatorer samt mjukvarulösningar för kontor, där bolagen växte genom både förvärv och stark organiskt
tillväxt. Grundade investmentbolaget Seved Invest AB 2015 där han är VD och
styrelseordförande. Thomas sitter idag i nio styrelser och är ordförande i sju av dessa.
Han har lång erfarenhet av att utveckla och driva bolag, företagsförvärv, samt arbete i
ledningsgrupper och styrelser. Han äger genom bolag 12 331 971 aktier i Bayn.

Mikael A. Pettersson
Styrelseledamot
Mikael A. Pettersson är född 1972 och har b.la. en bakgrund som serieentreprenör inom
internetrelaterade verksamheter. Sedan 2015 arbetar han med investeringar i
tillväxtbolag, där han sitter med i ett antal styrelser samt är en aktiv rådgivare åt
ledningsgrupper i det dagliga arbetet med sina erfarenheter från entreprenörskap,
affärsutveckling och tillväxt. Han äger privat och genom bolag 4 300 623 aktier i Bayn.

Björn Widegren
Styrelseledamot
Björn är född 1958 och har 35 års erfarenhet från ledande positioner inom
verkstadsindustri, tjänsteindustri och livsmedelsindustri. Huvudsakligen har Björns
ansvar varit finans, administration, HR och IT, styrelsearbete har varit en viktig del av
arbetet. De senaste 20 åren har Björn jobbat inom livsmedelsindustrin som CFO med
ansvar för strategiska frågor och därigenom arbetat mycket aktivt med att bygga en
koncern genom förvärv. Han äger 57 705 aktier i Bayn.
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