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Om Bayn Europe AB
Bayn Europe är en snabbväxande koncern inom food-tech och fokuserar på 
segmenten sockerreduktion och functional food. Genom vetenskaplig forskning 
utvecklas produkter och ingredienser med lågt kaloriinnehåll till kunder inom 
livsmedelsindustrin.  

I koncernen finns idag två verksamheter:

Bayn, ett råvaruteknikbolag som erbjuder marknaden kostnadseffektiva 
råvaruingredienser och totallösningar för sockerreducering.

Pändy, ett FMCG-bolag (snabbrörliga konsumentprodukter) som specialiserat sig på 
konsumentprodukter med lågt kaloriinnehåll och hög andel protein, med 
produkterna; drycker, godis, snacks och protein-bars.

Tillsammans bygger bolagen en koncern som genom M&A och organisk tillväxt, 
investerar i och utvecklar bolag inom food-tech. 

BAYN EUROPE AB 
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Produktutbud
BAYN

EUREBA®: Naturliga totallösningar för socker- och kalorireducering. 
Livsmedelsproducenter kan nu ersätta socker, glukossirap eller andra 
sötningsmedel 1:1, utan att smak, munkänsla och konsistens påverkas. 
Processen för produktutveckling hos producenterna minskar väsentligt 
då de inte behöver ändra vare sig recept eller tillverkningsmetod för att ta 
fram nya produkter.

NAVIA®: Ett sortiment av växtbaserade sötningsmedel från till exempel 
stevia. Med dessa ingredienser vänder vi oss till större livsmedelsföretag, 
som vill köpa råvaror och ingredienser av hög kvalitet och till ett 
fördelaktigt pris.  

BAYN SERVICES: Bayns tjänsteutbud. Genom e-sensorik hjälper vi 
livsmedelsproducenter att välja rätt sötningsmedel, formulera egna 
sockerersättningar eller finjustera smak och konsistens.

PÄNDY 

GELÉGODIS:  1 g socker och 80 kcal per påse. Gelégodis sötat med 
EUREBA® som finns i två olika smaker Sweet Hearts och Sour Fish. 

ENERGIDRYCKER: 0 g socker och 0 kcal med 100 mg koffein. En serie 
läskande drycker som har förstärkts med koffein. Dryckerna finns i 
smakerna hallon, ananas och lemon lime.  

PROTEINBARS: 12 g protein och 1 g socker. En välsmakande proteinbar 
med krämig konsistens och chokladöverdrag. Finns i fyra smaker, hassel-
nöt, karamell havssalt, vit choklad med jordgubbe och krämig mjölk- 
choklad. 

LINSCHIPS: 14 % protein och 50 % mindre fett jämfört med traditionella 
alternativ. Förpackad i en on-the-go påse med populära basen av linser. 
Har en extra fluffig textur som erbjuder en förhöjd smakupplevelse. Finns i 
smakerna lök, dill & gräslök, ost & lök samt lök & gräddfil. 

KEXCHOKLAD: 1 g socker och 16 % protein. En kexbaserad choklad- 
konfektyr som har krämig smak av mjölkchoklad. 

BAYN EUROPE AB 
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Väsentliga händelser under rapportperioden
 • Cornelius Group och Bayn i marknads- och 
försäljningssamarbete. Cornelius Group, en ledande 
tillverkare av bland annat livsmedelskemikalier ingår 
ett samarbete med Bayn om försäljning av EUREBA® 
D-01 för mejeri- och glassindustrierna i Storbritannien. 
Publicerat 2020-01-09.

 • Bayn förvärvar Pändy Foods AB. Bayn förvärvar Pändy. 
För att bygga en ledande food-tech koncern. Avtalet 
ingicks den 7 februari och förvärvsprocessen fullföljdes 
den 12 mars. Tillsammans ska Bayn och Pändy bygga 
en koncern som ska investera i och utveckla bolag inom 
food-tech. Publicerat 2020-01-10.

 • Bayn teckningsoptioner tecknades till 76,39 procent. 
Bayns teckningsoptioner i form av serie TO5 tecknades 
till 76,39 procent vilket innebär att företaget tillfördes 
drygt 4,7 miljoner kronor. Publicerat 2020-01-23.

 • Bayn ansöker om patent. Bayn ansöker om patent 
för tillverkningsprocessen för EUREBA®. Ansökan är 
ett viktigt steg mot massproduktion och en effektiv 
etablering i vilken industri som helst som använder 
socker i sina sammansatta livsmedel. 
Publicerat 2020-02-16.

 • Vinnova beslutar om 2 miljoner SEK i bidrag till Bayn. 
Vinnova beslutar om bidrag till Bayn för fördjupad 
industriell forskning om produktionsprocesser 
för sockerersättare. Genom bidraget möjliggörs 
konstruktion av en reaktor i pilotskala och förstärkning 
av analyskapaciteten. Detta medför en ökad möjlighet 
att snabbare testa nya formuleringar och färdiga 
produkter. Publicerat 2020-03-25.

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET

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
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europe-ab-forvarvar-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-publ-fullfoljer-forvarvet-av-pandy-foods-ab-som-offentliggjordes-den-10-januari-och-3-februari-2020
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europes-teckningsoptioner-tecknades-till-7639-procent
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/bayn-europe-ansoker-om-patent
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/vinnova-beslutar-om-2-miljoner-sek-i-bidrag-till-bayn-europe
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europes-och-pandys-samarbete-resulterar-i-miljonorder
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Väsentliga händelser efter rapportperioden
 • Bayn genomför riktad emission på cirka 2,5 Mkr till 
Jörgen Larsson. Syftet med emissionen är att säkra 
finansieringen för den löpande verksamheten på ett 
fördelaktigt sätt. ”Bayn-gruppen är väl positionerade i 
en mycket intressant marknad som växer kraftigt och 
bidrar till något gott”, säger Jörgen Larsson, grundare 
och VD i det noterade bolaget Stillfront Group AB. 
Publicerat 2020-04-16.

 • Bayn och EPC har ingått avtal om distribution av 
naturliga sötningsprodukter. Bayn och EPC Natural 
Products Ltd, Beijing sluter avtal om distribution av 
nya råvaror för Norra Europa. Avtalet som slöts 2020-
04-15 innebär att Bayn blir exklusiv distributör för EPCs 
stevia-aromer och thaumatin-extrakt i Norra Europa. 
Publicerat 2020-04-17.

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET

https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/bayn-genomfor-riktad-emission-pa-cirka-25-mkr-till-jorgen-larsson
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/bayn-genomfor-riktad-emission-pa-cirka-25-mkr-till-jorgen-larsson
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/bayn-och-epc-har-ingatt-avtal-om-distribution-av-naturliga-sotningsprodukter
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/bayn-och-epc-har-ingatt-avtal-om-distribution-av-naturliga-sotningsprodukter
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europes-och-pandys-samarbete-resulterar-i-miljonorder
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KVARTAL 1 2020 
PROFORMA**

KVARTAL 1, 2020 KVARTAL 1, 2019 

Omsättning (TSEK) 5 669 2 552 2 048

Nettoomsättning (TSEK) 4 850 2 055 1 656

Rörelseresultat (TSEK) -5 695 -4 720 -2 682

Resultat efter skatt* (TSEK) -5 796 -4 761 −2 697

Resultat per aktie*** (SEK) -0,07 -0,06 -0,09

*Resultatet i Q1 belastas av kostnader av engångskaraktär hänförligt till förvärvet av Pändy Foods AB och 
avgift till Nasdaq.

**Proforma är det konsoliderade resultatet för Bayn och Pändy tillsammans från 1 januari 2020.

***Resultatet per aktie är beräknat på 83 955 629 aktier. Antalet utestående teckningsoptioner av olika 
optionsutgåvor är 1 356 254.

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET
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Pändy – vår direktkanal till 
konsumenterna
Förvärvet av Pändy har stått i centrum 
för första kvartalet 2020, och medför att 
vi nu adresserar FMCG-segmentet direkt. 
Med ett eget konsumentbrand i 
koncernen kan vi på kort tid testa  
produkter och deras mottagande på 
marknaden samt påverka utvecklingen 
framåt med en hög träffsäkerhet.  
FMCG-segmentet har en annorlunda 
och snabbare säljprocess än traditionell 
tillverkningsindustri. Nu kommer vi 
istället att visa ett tidigt ”proof of 
concept” till våra industrikunder och på 
så sätt förbättra och förkorta vår egen 
införsäljning.

Teknologi

Vi har även tagit stora kliv på teknologi 
sidan, där vi har inlett viktiga initiativ 
som ökar vår teknologihöjd, kapacitet 
och framtagandet av nya råvaror. Som 
en del av arbetet med att positionera 
oss som ett ledande food-tech bolag 
inom sockerreduktion och sammansatta 
råvaror, har vi ansökt om patentskydd 
för den process som ligger bakom 
tillverkningen av våra sötade fibrer 
EUREBA®. Patenteringsprocessen kan ta 

upp till två år och ger ett internationellt 
patentskydd. Den nya processen 
innebär även att vi, från att producera 
småskaligt enligt batch-metoden, ställer 
om till att kunna producera storskaligt 
i en kontinuerlig process. Vi har även 
tilldelats bidrag från Vinnova på två 
miljoner kronor, som investeras i Bayns 
utvecklingsavdelning i Gävle. 

Integration och synergier
Med förvärvet av Pändy har Bayn fått 
tillgång till personal med kompetenser 
som vi tidigare har varit hänvisade till 
att hyra in. Dessa synergier tas tillvara 
genom ett integrationsprogram som 
startades omedelbart efter det formella 
avtalsslutet i mars. Det är vår bedöm-
ning att synergierna kan ge en årlig 
kostnadsreduktion på mellan 4 MSEK 
och 6 MSEK. Redan innan det formella 
övertagandet av Pändy kunde vi dock 
sätta igång med utvecklingsprojekt 

VD HAR ORDET

Utveckling genom förvärv
Det första kvartalets dominerande händelse för Bayn var 
förvärvet av Pändy som ger oss en mängd nya möjligheter och 
förmågor att ta oss an vår framtid.   

Ett eget 
konsumentbrand
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VD HAR ORDET

som syftar till att formulera ännu fler 
Pändy-produkter med EUREBA® i. 
Dessutom har många av de projekt som 
syftar till att utveckla konsument- 
produkter och som Bayn tidigare har 
haft ”i byrålådan”, har nu kunnat över-
föras till Pändy för framtida 
kommersialisering.

Effekten av COVID19
Tack vare en långtgående digital- 
iseringsprocess under tidigare år har 
den interna verksamheten i båda 
delarna av koncernen varit operativa 
trots Corona-pandemin. Råvaru- 
tillgången från Kina säkrades tidigt, 
men takten på tester hos kunder har 
fortsatt i en något lägre takt. I gengäld 
har försäljningen av konsument- 
produkter ökat.

Aktiva ägare
I ägarkretsen kring gamla Pändy finns 
flera skickliga entreprenörer och 
investerare varav några även ingår i 
Bayns nya styrelse. Styrelse och ledning 
har tagit fram ramverket för bolagets 
M&A-strategi, som tillsammans med en 
hög organisk tillväxt ger rätt förutsätt-
ningar att bygga en ledande koncern 
inom food-tech. Arbetet med ytterligare 
förvärv har redan påbörjats och vi för 
löpande diskussioner med några bolag 
som vi tror kommer kunna stärka 
gruppen ytterligare.

De första stegen har tagits och vi 
hoppas kunna erbjuda en spännande 
utveckling under de kommande åren.

VD, Patrik Edström
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Vi hjälper allt fler livsmedelsproducenter 
med lösningar för att enkelt kunna ersätta 
socker. Våra experter guidar tillverkarna i 
valet mellan att använda våra nyckel- 
färdiga lösningar för att skapa 
hälsosammare livsmedel.

Nya stora internationella 
kontakter 
Under kvartalet har vi fått ett starkt 
ökande intresse från några av de största 
aktörerna inom livsmedelsindustrin, där 
vi nu kommit vidare och inlett pilottester. 
Fokus för oss är att med hjälp av 
standardiserade lösningar snabbt kunna 
etablera  nya kunder på internationella 
marknader.

Tillsammans med våra nya kollegor på 
Pändy kartlägger vi nu ytterligare 
vertikala segment och ser möjligheter att 
sälj som private label, ett arbete som är 
mycket lovande. 
 
Stabilt ökande marknad
Sötade fibrer EUREBA® växer och 
etablerar sig som varumärke och  

standard i marknaden för socker- 
reducering. Vi ser även en växande 
marknadstrend för produkter som före-
bygger diabetes och övervikt, inte minst 
med tanke på den pågående pandemin. 
Grundläggande hälsa med sund kost och 
leverne har aldrig varit viktigare.

Livsmedelsindustrin klarar sig bättre 
genom den rådande pandemin än andra 
branscher. Vi märker att många  
livsmedelsbolag riktar sin produkt- 
utveckling mot att följa hälsotrender och 
möta konsumenternas nya förväntningar. 

Livsmedelsproducenter som kan leverera 
samma goda smak med mindre socker, 
eller helst inget tillsatt socker alls, 
har mycket att vinna.

MARKNAD & FÖRSÄLJNING

En växande marknad som är rätt 
i tiden 
EUREBA®- och NAVIA®-produkterna fick en bra start på året 
där första kvartalet levererade över förväntningarna. Pändys 
portfölj har lanserats och mottagits väl av marknaden.

Marknaden för 
våra produkter 
är stabilt ökande
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Rapport över resultat

BELOPP I TSEK
KVARTAL 1, 2020 

PROFORMA**
KVARTAL 1, 2020 KVARTAL 1, 2019 HELÅR, 2019 

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 4 850 2 055 1 656 5 961

Aktiverat arbete för egen räkning 628 340 360 1 148

Övriga rörelseintäkter 191 157 32 61

Summa intäkter 5 669 2 552 2 048 7 170

Rörelsens kostnader

Kostnad för sålda varor -3 865 -1 744 -1 589 -5 451 

Övriga externa kostnader -4 805 -3 167 -864 -6 393

Personalkostnader -2 034 -1 734 -1 775 -6 026

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

-575 -575 -565 -2 405

Övriga rörelsekostnader -85 -53 63 -2 425

Summa kostnader -11 364 -7 273 -4 730 -22 701

RÖRELSERESULTAT -5 695 -4 720 -2 682 -15 531

Ränteintäkter - - - -

Räntekostnader -41 -41 -15 -81

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
POSTER

-5 796 -4 761 -2 697 -15 612

Skatt på periodens resultat - - - -

Resultat efter skatt* -5 796 -4 761 -2 697 -15 612

Resultat per aktie*** -0,07 -0,06 -0,09 -0,41

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Koncernens resultat i första kvartalet 2020 belastas med extraordinära kostnader av 

engångskaraktär (förvärvskostnader och Nasdaq) och reflekterar inte synergieffekter och 

potentiell årlig kostnadsreduktion på mellan 4 MSEK och 6 MSEK. Se även VD-ordet.

  

*Resultatet i Q1 belastas av kostnader av engångskaraktär hänförligt till förvärvet av Pändy Foods AB och 
avgift till Nasdaq.

**Proforma är det konsoliderade resultatet för Bayn och Pändy tillsammans från 1 januari 2020.

***Resultatet per aktie är beräknat på 83 955 629 aktier. Antalet utestående teckningsoptioner av olika 
optionsutgåvor är 1 356 254.
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Intäkter
Totala intäkter under kvartalet ökade till 
2 552 (2 048) TSEK. Nettoomsättningen 
uppgick till 2 055 (1 656) TSEK. Ökningen 
reflekterar både en fortsatt ökning av 
Bayns egen försäljning och förvärvet av 
Pändy Foods AB som ägde rum den 12 
mars och har konsoliderats in i Bayn med 
350 TSEK. 

Totala intäkter under kvartalet proforma 
ökade till 5 669 TSEK, där netto- 
omsättningen uppgick till 4 850 TSEK.

Kostnader
Kostnaderna ökade under perioden till 7 
273 (4 730) TSEK. Av dessa är den största 
delen hänförlig till förvärvskostnader i 
samband med förvärvet av Pändy Foods 
AB och en avgift till Nasdaq vilka är av 
engångskaraktär.

Resultat
Det negativa rörelseresultatet ökade till 
-4 720 (-2 682) TSEK.

Det negativa rörelseresultatet under 
kvartalet proforma ökade till -5 695 TSEK.

Förlustökningen beror främst på ökade 
externa engångskostnader enligt 
redovisning ovan.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksam-
heten uppgick till -10 109 (-3 375) TSEK.  
Detta är av rörelsemässig karaktär och 

hänförligt till större varulager och kund-
fodringar. 

Likvida medel vid utgången av perioden 
uppgick till 2 093 (1 889) TSEK. 

Emissioner
Under perioden har 3 emissioner om 
totalt 94,0 (4,9) MSEK genomförts.

Ökningen beror främst på förvärvet av 
Pändy som betalades genom apport- 
emission.

Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar 
uppgick till 103,02 (0,36) MSEK, där 
ökningen av goodwill-, varumärkes- och 
utvecklingstillgångar härör från förvärvet 
av Pändy. 

Övrigt
Personal
Medelantalet anställda var under perioden 
11 (9) och antalet anställda vid periodens 
utgång var 14 (11).

Antal aktier
Bolaget hade 83 955 629 aktier den 31 
mars  (30 329 964). 

Det fanns 1 356 254 utestående teck-
ningsoptioner per den 2020-03-31. 
Genomsnittligt antal aktier under 
kvartalet var 47 701 916 (26 356 631) samt 
efter utspädning 49 103 394 (28 857 235). 

FINANSIELL RAPPORT FÖR KONCERNEN
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Risker och osäkerhetsfaktorer
Bayns 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. 

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad enligt 
Årsredovisningslagen, kapitel 9 Delårsrap-
port.  Koncernen upprättar sina räkenska-
per i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredo-
visning och koncernredovisning (K3), vilket 
därmed även är de principer, beräknings-
metoder och bedömningar som tillämpats 
på koncernens årsredovisning. Principerna 

har inte ändrats sedan årsredovisningen 
publicerades.

Närstående transaktioner
Inga närstående transaktioner har skett 
under perioden.

Framtidsutsikter
Ingen prognos lämnas för kvartal 2. 

Nästa rapportdatum
Halvårsrapporten för 2020 publiceras den 
26 augusti 2020.

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

Denna redogörelse har inte granskats av 
bolagets revisor.

FINANSIELL RAPPORT FÖR KONCERNEN
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Rapport över finansiell ställning

BELOPP I TSEK PER 2020-03-31 PER 2019-03-31 PER 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 107 447 5 793 4 941

Materiella anläggningstillgångar 230 218 268

Finansiella  anläggningstillgångar 151 173 173

Summa anläggningstillgångar 107 828 6 184 5 382

Omsättningstillgångar

Varulager 6 096 3 467 2 236

Kundfordringar 2 806 748 482

Övriga omsättningstillgångar 2 156 1 899 2 110

Likvida medel 2 093 1 889 2 356

Summa omsättningstillgångar 13 151 8 003 7 184

SUMMA TILLGÅNGAR 120 979 14 187 12 566

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 18 470 6 673 8 465

Ej registrerat aktiekapital

Fond för balanserade utgifter 3 077 2 403 2 737

Fritt eget kapital

Överkursfond 136 610 43 078 52 392

Ej registrerad överkursfond

Emissionslikvid - 1 250 253

Balanserad vinst eller förlust -56 335 -39 948 -40 283

Periodens resultat -4 761 -2 697 -15 612

Summa eget kapital 97 061 10 759 7 952

Avsättningar

Avsättning för latent skatteskuld  14 031 - -

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder 5 478 939 510

Konvertibla lån - - -

Summa långfristiga skulder 19 509 939 510

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 184 401 245

Leverantörsskulder 1 811 804 2 519

Övriga skulder 2 414 1 284 1 340

Summa kortfristiga skulder 4 409 2 489 4 104

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 120 979 14 187 12 566

KONCERNENS BALANSRÄKNING
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Rapport över förändringar i eget kapital

BELOPP I TSEK TOTALT AKTIEKAPITAL RESERVER
BALANSERAT 

RESULTAT
ÖVERKURS-

FOND
PERIODENS 

RESULTAT

Ingående balans per 1 januari 2019 8 540 5 689 2 597 -29 821 40 396 -10 321

Nyemission  4 917 984 3 933

Pågående nyemission

Avsättning till reserver - Aktivering av 
utvecklingsutgifter  -194 194

Fondemission -

Disposition enligt beslut av årets 
årsstämma - -10 321 10 321

Periodens resultat -2 697 -2 697

Utgående balans per 31 mars 2019 10 760 6 673 2 403 -39 948 44 329 -2 697

Ingående balans per 1 januari 2020 7 852 8 465 2 737 -40 383 52 645 -15 612

Nyemission 94 224 10 005 84 218

Pågående nyemission -253 -253

Avsättning till reserver - Aktivering av 
utvecklingsutgifter - 340 -340

Fondemission

Disposition enligt beslut av årets 
årsstämma - -15 612 15 612

Periodens resultat -4 761 -4 761

Utgående balans per 31 mars 2020 97 061 18 470 3 077 -56 335 136 610 -4 761

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL I KONCERNEN
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Rapport över kassaflöden

BELOPP I TSEK KVARTAL 1, 2020 KVARTAL 1, 2019 HELÅR, 2019

Resultat före skatt -4 761 -2 697 -15 612

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 575 565 2 405

Betald inkomstskatt  -  -  -

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital

-4 185 -2 132 -13 207

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Förändring varulager (ökning -/
minskning+) -3 860 -2 032 -801

Förändring av kortfristiga fordringar 
(ökning-/minskning+) -2 370 457 512

Förändring av kortfristiga skulder 
(ökning-/minskning+) 306 332 2 103

Summa förändring rörelsekapital -5 924 -1 243 1 814

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -10 109 -3 375 -11 393

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv (-)/avyttring (+) av balanserade 
utvecklingskostnader 44 -360 -1 149

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

Förvärv (-)/avyttring (+) av finansiella 
anläggningstillgångar 99 - -

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 143 -360 -1 398

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission 4 736 4 917 15 026

Förändring av lån och övriga 
finansiella poster 4 968 -96 -682

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 9 704 4 821 14 344

Periodens kassaflöde -263 1086 1 553

Likvida medel vid periodens början 2 356 803 803

Likvida medel vid periodens slut 2 093 1 889 2 356

KONCERNENS 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 4 354 949 aktier i Bayn.

Lucy Dahlgren
Styrelseledamot
Lucy Dahlgren grundade Bayn 2009 med affärsidén att sälja stevia och konsulttjänster
inom 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. 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 fastighetsför-
valtare. Gunnar Ek har också förvaltat värdepappersportföljen för Stiftelsen Chalmers 
tekniska högskola. Han äger 24 635 aktier i Bayn.

STYRELSE
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Thomas Petrén
Styrelseledamot
Thomas Petrén är född 1961 och utbildad marknadsekonom på IHM. Tidigare del-
ägare 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 mjuk-
varulösningar 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
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.

STYRELSE
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