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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, 
munkänsla eller konsistens förändras. Det är en stor vinst för livsmedelsproducenter, 
som annars måste investera mycket tid och pengar för att utveckla helt nya recept.

EUREBA® är en homogen sammansättning av kostfiber, sötningsmedel från växten 
stevia och andra ingredienser.

Vårt tillverkningssätt är unikt för branschen, och skapar en produkt som kan lagras, 
transporteras 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 utvecklings-
arbetet, samt råvara i form av sötningsmedel från växten stevia, som vi marknads-
för under varumärket NAVIA®.

BAYN EUROPE AB 
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Bayns produkter
EUREBA® är ett sortiment av sötade fibrer – en homogen sammansättning 
av kost  fiber, högintensivt sötningsmedel och andra ingredienser. Det är 
en ”nyckel färdig lösning” för sockerreduktion. Livsmedelsproducenter 
kan ersätta socker, glukos sirap eller annat sötningsmedel ett-till-ett med 
sötade fibrer, utan att smak, mun känsla 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 livs medel med mindre mängd 
socker eller inget tillsatt socker alls och det ger livs medelsproducenter 
väsentligt kortare tid till marknad för nya produkter.

NAVIA® är ett sortiment av växtextrakt från till exempel stevia. Dessa in-
gred ien ser vänder sig till större livsmedelsföretag, med egen produkt-
utvecklings kapacitet, som vill köpa råvaror och ingredienser av hög 
kvalitet och till ett fördel aktigt pris.

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

BAYN EUROPE AB 

http://bit.ly/2OiXBjc
http://bit.ly/2qZZtVY
http://bit.ly/37hjatg
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Väsentliga händelser under 
rapportperioden

 • Bayn stärker sin närvaro i Storbritannien och på Irland 
genom rekryteringen av Björn Johansson, Head of sales 
UK & Ireland. (7 augusti)

 • Bayn inleder samarbete med företaget Pandy Protein AB, 
Stockholm. (8 augusti)

 • Bayn levererar den första provbeställningen på EUREBA® 
till det danska glassbolaget Paradis-Is. (21 augusti)

 • Ett estniskt företag lägger en delorder på EUREBA®, till 
ett värde av cirka 540 000 SEK, via sin distributör Toikako 
Kaubandus. (10 september)

Väsentliga händelser efter 
rapportperioden

 • Pandy Protein AB, Stockholm, lägger en order hos Bayn 
med ett startvärde om cirka 1 miljon SEK. (1 oktober)

 • Bayn säkrar finansiering i form av riktad nyemission på 
cirka 4,3 Mkr och lånelöfte på 6 Mkr. I samband med det-
ta beslutades också att dela ut gratis teckningsoptioner 
med motsvarande villkor som i den riktade emissionen. 
(4 oktober)

 • Bayns webbplats får nytt utseende och innehåll, inklusive 
ett onlinemagasin. Fokus ligger på att marknadsföra 
EUREBA® och NAVIA®, samt att generera lead till säljorganisa-
tionen. (22 oktober)

 • Bayn strävar efter att minska bolagets koldioxidavtryck. 
Därför beslutade styrelsen att flytta produktionen från ett 
dotterbolag i Bulgarien, som därför likvideras, närmare 
bolagets marknad i Europa. (24 oktober)

TREDJE KVARTALET I KORTHET

http://bit.ly/2NnE1D9
http://bit.ly/34vRJto
http://bit.ly/2Kw5joX
http://bit.ly/2JXD1n6
http://bit.ly/37fRdBJ
http://bit.ly/2D2BhVX
http://bit.ly/37dMUab
http://bit.ly/33WBmGa
http://bit.ly/37dMUab
http://bit.ly/2Oo73le
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KVARTAL 3 
2019

KVARTAL 3 
2018

JAN-SEP  
2019

JAN-SEP  
2018

HELÅR 
2018

Nettoomsättning 
(TSEK) 1 459 763 4 641 1 991 3 217

Rörelseresultat  
(TSEK) −4 507* −2 776 −10 443 −9 053 −10 088

Resultat efter skatt 
(TSEK) −4 520 −2 721 −10 483 −9 175 −10 321

Resultat per aktie** 
(SEK) −0,13 −0,15 −0,30 −0,51 −0,40

Resultat per aktie 
efter full utspädning** 
(SEK)

−0,12 −0,14 −0,28 −0,47 −0,36

*Rörelseresultatet är belastat med en engångskostnad i samband med likvideringen av dotterbolaget 
i Bulgarien.

**Resultat per aktie är beräknat på 35 480 894 aktier. Antalet utestående teckningsoptioner i serierna 
TO3 och TO5 är 1 786 490.        
      

TREDJE KVARTALET I KORTHET
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Lönsamheten är cirka 18 procent av 
bruttomarginalen, och stiger i takt med 
att volymen ökar och skalfördelar mate-
rialiseras. Till exempel får vi bättre in-
köpspris till följd av att vi har tredubblat 
volymen under året.

Våra egna produkter med varumärket 
EUREBA® utgör nu majoriteten av bola-
gets sålda varor. Marginalen för dessa är 
högre än för handelsprodukterna. Vi räknar med att årsomsättningen 2019 

ska vara dubbelt så stor jämfört med 
fjolårets omsättning. Vårt mål är att 
minst dubblera årsomsättningen även 
nästa år.

Bayn Europe blir alltmer ett kunskaps-
företag inom processteknik för socker-
reduktion. Detta innefattar även utveck-
ling av en processteknik som vi  håller 
på att patentera.

Vi kommer framåt även arbeta med att 
effektivisera tillverkningsflöden i syfte 
att öka kvaliteten och kostnadsoptimera 
produkterna. 

VD HAR ORDET

Framåt med goda marginaler
Bayn Europe har starkare 
finansiell position än någonsin. 
Vi har stramat åt de fasta 
kostnaderna utan att ge avkall 
på professionalitet, amorterat 
alla korta lån, och vi har en bra 
företagskredit och likvida medel 
som tillsammans räcker även 
nästa år.

Våra egna 
produkter med 
varumärket 
EUREBA® utgör 
nu majoriteten 
av bolagets 
sålda varor

Patrik Edström, verkställande direktör
Foto:  Anette Persson



8

VD HAR ORDET

En viktig del av denna utveckling är en 
förändring av säljteamet, med syftet att 
ge teknisk konsultation till prospekts 
och kunder. I samma anda involveras 
också FoU-teamet i säljarbetet.

FoU-teamet i Gävle ska därutöver forska 
på hur våra produkters egenskaper i 
högre grad kan likna sockrets, samt 
utveckla lösningar som gör befintliga 
produkter billigare och mer lättprodu-
cerade.

Ett annat område vi satsar på är miljöpå-
verkan och hållbarhet. Vi arbetar redan 
miljömedvetet, men kommer intensifiera 
det och inleda en process för miljö-
certifiering under år 2020.

Avslutningsvis konstaterar jag att mark-
naden för sockerersättning växer glo-
balt. Den 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. ■

Annat område 
som vi satsar 
på är miljö-
påverkan och 
hållbarhet
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Det märker vi på Bayn Europe i form av 
ökad orderingång. Vi har bland annat fått 
en förväntad delorder på 540 000 SEK 

från Toikako Kaubandus OÜ i Estland 
(se pressmeddelande från 10 september), 
och en miljonorder från det innovativa 
livsmedelsföretaget Pandy Protein AB 
(se pressmeddelande från 1 oktober). 
Båda avsåg EUREBA®.

Från Danmark har vi besked om att 
glassbolaget Paradis-Is är ”extremt 
nöjda” med EUREBA®. Bolaget planerar 
en lansering av sockerreducerad glass 
med vår produkt i Danmark och USA un-
der 2020 (se nyhet från 21 augusti). Ett 
lika glädjande besked har vi från glass-
bolaget Hemglass, som under sommaren 
provade EUREBA® i en specialmix av 
glassar (se artikel från 13 juni). Bolaget 
tar nu in glassen i ordinarie sortiment.

MARKNAD

Miljonorder i september
Sockerreduktion är numera 
norm inom livsmedels- 
och dryckesindustrin 
när branschen anpassar 
sig till nya köpmönster. 
Konsumenter väljer bort 
socker och artificiella 
sötningsmedel, till förmån 
för sötningsmedel med 
naturligt ursprung.

Vi räknar 
med att årets 
omsättning 
minst 
dubbleras 
jämfört med 
förra året

Mats Källqvist,  försäljnings- och marknadschef
Foto:  Anette Persson

http://bit.ly/2QrOdw8
http://bit.ly/37fRdBJ
http://bit.ly/2Kw5joX
http://bit.ly/35dKWoD
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Försäljningen följer prognosen, och vi 
räknar med att årets omsättning minst 
dubbleras jämfört med 2018.

Vi har inlett en satsning på Storbritannien 
och Irland, som ligger långt framme i 
utvecklingen av sockerreducerade livs-
medel och drycker. Björn Johansson 
är rekryterad som Head of Sales UK & 
Ireland (se nyhet från 7 augusti). Han har 
lång erfarenhet som konsult inom den 
brittiska mat- och dryckesindustrin och 
stort kontaktnät.

Vi fokuserar på marknadsföring. I sep-
tember deltog vi för första gången med 

en monter på livsmedelsbranschens 
årliga konferens Livsmedelsdagarna. Vi 
visade en nygjord video som förklarar 
vårt erbjudande, och lät branschkollegor 
smaka glass sötad med EUREBA®. Vi fick 
uppmärksamhet och positiv feedback 
som redan resulterat i konkreta projekt.

Vi satsar även på ny webbplats och 
online-magasinet Bayn Magasin. Båda 
är utvecklade i syfte att attrahera pre-
sumtiva kunder och konvertera dem 
till leads för säljare att jobba vidare 
med. Vi upplever redan ett markant 
ökat inflöde av förfrågningar. ■ 

MARKNAD

Vi satsar 
även på ny 
webbplats 
och ett 
online-
magasin

http://bit.ly/37n29Oi
http://bit.ly/2WQRkz2
http://bit.ly/2rS9lSc
http://bit.ly/37dMUab
http://bit.ly/33WBmGa
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Finansiell rapport
Intäkter
Totala intäkter under tredje kvartalet har ökat till 
1 852 (1 291) TSEK. Nettoomsättningen uppgick till 
1 459 (763) TSEK. Mycket beroende på ökad försäljning 
till nya kunder.

Kostnader
Kostnaderna ökade under kvartalet till 6 359 (4 067) TSEK. 
Kostnadsökningen är hänförlig till marknadskostnader samt 
engångskostnad för korrigering av publicerat resultat 2018. 

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till -4 507 (-2 776) TSEK.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
till -2 429 (-1 704) TSEK. 

Likvida medel vid utgången av perioden uppgick till 
2 255 (172) TSEK. 

Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 
309 (318) TSEK för perioden, och har bokförts som 
aktiverade utvecklingskostnader. 

Övrigt
Personal
Medelantalet anställda var under perioden 11 (10) och 
antalet anställda vid periodens utgång var 11 (12). 

Antal aktier
Bolaget hade 35 480 894 aktier den 30 september 
(17 917 329). Det fanns 1 786 490 utestående tecknings-
optioner serierna TO3 och TO5 den 30 september. 

EKONOMISKT UTFALL
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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 webbplats www.bayneurope.com.

Redovisningsprinciper
Denna kvartalsredogörelse är upprättad enligt Årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd och 
redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år. 

Framtidsutsikter
Ingen prognos lämnas för kvartal 4. 

Nästa rapportdatum
Bokslutskommunikén för 2019 publiceras den 20 februari 2020.

Mangold Fondkommission AB (tel. +46 8 5030 1550) är Bolagets 
Certified Adviser. 

Denna kvartalssrapport har ej granskats av bolagets revisor. 

EKONOMISKT UTFALL

https://www.bayneurope.com
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BELOPP I TSEK
KVARTAL 3 

2019
KVARTAL 3 

2018
JAN-SEP

2019
JAN-SEP 

2018
HELÅR 

2018

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 459 763 4 641 1 991 3 217

Aktiverat arbete för egen räkning 309 318 994 1 012 1 300

Övriga rörelseintäkter 84 210 51 525 500

Summa intäkter 1 852 1 291 5 686 3 528 5 017

Rörelsens kostnader

Kostnad för sålda varor −858 −1 020 −3 951 −2 581 −1 337

Övriga externa kostnader −1 529 −934 −3 647 −2 899 −4 063

Personalkostnader −1 574 −1 611 −5 104 −5 484 −7 445

Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

−503 −500 −1 633 −1 500 −2 260

Övriga rörelsekostnader −1 895 −2 −1 794 −117  -

Summa kostnader −6 359 −4 067 −16 129 −12 581 −15 105

RÖRELSERESULTAT −4 507 −2 776 −10 443 −9 053 −10 088

Ränteintäkter  - 76  -  -  -

Räntekostnader −13 −21 −40 −122 −233

RESULTAT EFTER 
FINANSIELLA POSTER

−4 520 −2 721 −10 483 −9 175 −10 321

Skatt på periodens resultat  -  -  -  -  -

Resultat efter skatt −4 520 −2 721 −10 483 −9 175 −10 321

Resultat per aktie* (SEK) −0,13 −0,15 −0,30 −0,51 −0,40

Resultat per aktie efter 
utspädning* (SEK)

−0,12 −0,14 −0,28 −0,47 −0,36

Rapport över resultat i Bayn Europe AB

*Resultat per aktie är beräknat på 35 480 894. Antalet utestående teckningsoptioner är 1 786 490. 

RESULTAT
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BELOPP I TSEK
KVARTAL 3 

2019
KVARTAL 3 

2018
HELÅR 

DEC 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 5 488 6 282 5 904

Materiella anläggningstillgångar 91 407 313

Finansiella anläggningstillgångar 173 420 173

Summa anläggningstillgångar 5 752 7 109 6 390

Omsättningstillgångar
Varulager 1 268 1 684 1 434

Kundfordringar 344 174 348

Övriga omsättningstillgångar 1 007 3 720 2 756

Likvida medel 2 255 172 803

Summa omsättningstillgångar 4 874 5 750 5 341

SUMMA TILLGÅNGAR 10 626 12 859 11 731

EGET KAPITAL OCH  SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital 7 806 5 209 5 689

Fond för balanserade utgifter 2 078 1 687 2 598

Fritt eget kapital

Överkursfond 48 747 33 993 39 145

Emissionslikvid  -  - 1 250

Balanserad vinst eller förlust –39 624 –28 912 –29 822

Periodens resultat –10 484 –9 175 –10 321

Summa eget kapital 8 523 2 802 8 539

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder 816 1 450 1 000

Konvertibla lån  - 1 350  -

Summa långfristiga skulder 816 2 800 1 000

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder  - 1 457 437

Leverantörsskulder 622 1 204 850

Övriga skulder 665 4 596 905

Summa kortfristiga skulder 1 287 7 257 2 192

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 626 12 859 11 731

Rapport över finansiell ställning i Bayn Europe AB

FINANSIELL STÄLLNING
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Rapport över förändringar i eget 
kapital i Bayn Europe AB

BELOPP I TSEK AKTIEKAPITAL RESERVER
BALANSERAT

RESULTAT ÖVERKURSFOND
PERIODENS

RESULTAT

Ingående balans per 
1 juli 2018 3538 1 817 −29 042 29 587 −6 454

Nyemission 1 671 4 406

Avsättning till 
reserver - Aktivering av 
utvecklingsutgifter

−130 130

Periodens resultat −2 721

Utgående balans per 
30 september 2018 5 209 1 687 −28 912 33 993 −9 175

Ingående balans per 1 
juli 2019 7 806 2 208 -39 754 48 627 −5 964

Nyemission 120

Avsättning till 
reserver - Aktivering av 
utvecklingsutgifter

−130 130

Periodens resultat −4 520

Utgående balans per 
30 september 2019 7 806 2 078 -39 624 48 747 −10 484

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
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Rapport över kassaflöden i Bayn Europe AB

BELOPP I TSEK
KVARTAL 3 

2019
KVARTAL 3 

2018
JAN-SEP 

2019
JAN-SEP 

2018
HELÅR 

 2018

Resultat före skatt −4 520 −2 721 −10 483 −9 175 −10 321

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 2 346 500 3 402 1 500 2 260

Betald inkomstskatt  -  -  -  -  -

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital

−2 174 −2 221 −7 081 −7 675 −8 061

FÖRÄNDRING AV 
RÖRELSEKAPITAL

Förändring varulager (ökning -/
minskning+)

314 587 166 −392 −143

Förändring av kortfristiga fordringar 
(ökning-/minskning+)

482 238 −303 −644 146

Förändring av kortfristiga skulder 
(ökning-/minskning+)

−1 016 −308 −479 2 668 −1 375

Summa förändring rörelsekapital −220 517 −616 1 632 −1372

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten

−2 394 −1 704 −7 697 −6 043 −9 433

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv (-)/avyttring (+) av balanserade 
utvecklingskostnader

−309 −318 −995 −1 012 −1 300

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

 -  -  -  - -

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

 - −123  - −297 −50

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten

−309 −441 −995 −1 309 −1 350

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission 120 6 076 10 469 7 252 14 135

Förändring av lån −97 −4 422 −325 −650 −3 471

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten

23 1 654 10 144 6 602 10 664

Periodens kassaflöde –2 680 –491 1 452 –750 –119

Likvida medel vid periodens början 4 935 663 803 922 922

Likvida medel vid periodens slut 2 255 172 2 255 172 803

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 Handelsbanken. 
Peter Werme är medgrundare av Första Entreprenörsfonden, som redan år 2010 
investerade i Bayn Europe. Han äger 3 831 807 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 affärs-
modell krävs för en lyckad sockerreducering inom livsmedelsindustrin. Hon har en MBA 
i projektledning och har arbetat med stevia sedan 2007. Lucy Dahlgren var till och med 
mars 2018 vd i bolaget och har genom privat ägande och bolag 1 399 483 aktier i Bayn. 
Lucy Dahlgren har tidigare suttit i Bayns styrelse och är nu tillbaka som styrelseledamot 
sedan maj 2018.

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 Göte-
borgs 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 24 593 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 kemikalie-distributören AmphoChem AB. Hon äger 401 703 aktier i Bayn.

STYRELSE
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