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BAYN EUROPE AB - Q1 2019

BAYN EUROPE AB är en oberoende sockerreduceringsspecialist för livsmedelsproducenter. Vi erbjuder kostnadseffektiva
råvaruingredienser samt totallösningar
för sockerreducering, från naturliga källor, med fokus på smak, konsistens och
näringsvärde.
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Vår vision är att vara en globalt ledande
specialist på hälsosam sockerreducering.
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7. Rapport över resultat

Vår mission är att bygga en hälsosammare värld med mindre socker.

8. Rapport över finansiell ställning

Vår affärsidé är att utveckla och leverera
effektiva lösningar för sockerreducering
till livsmedelsproducenter.

9. Rapport över förändringar i eget kapital
10. Rapport över kassaflöden
11. Bayns styrelse

Bayn Europe AB är noterat på Nasdaq
First North under kortnamnet Bayn.

Bayns produkter
EUREBA® : Naturliga totallösningar för sockeroch kalorireducering. Lösningarna är kostnadseffektiva och utvecklade av Bayn med fokus på
smak, näringsvärde och konsistens. EUREBA®
ersätter socker 1:1 utan att göra avkall på smakupplevelsen.
NAVIA® : Ett sortiment av naturliga och kosteffektiva kvalitetsingredienser för sockerreducering.
NAVIA® riktar sig till livsmedelsproducenter och
består bland annat av naturliga botaniska extrakt,
till exempel det högintensiva sötningsmedlet
stevia, naturliga färgämnen från tomatextrakt,
naturliga konserveringsmedel och rosmarinextrakt.
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FÖRSTA KVARTALET I KORTHET

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET

• Orderingången för kvartalet var 2,7 MSEK mot

budgeterat 1 MSEK.
• En rekordorder om 17 000 kg EUREBA®

Intäkter
Rörelseresultat
Resultat efter skatt
Resultat per aktie*
Resultat per aktie
efter full utspädning*

D-01 boka-

des av Bayns distributör i Estland.
• Bayn genomförde en nyemission som tillförde bo-

laget 4,9 MSEK.
• Det aviserades att gratis teckningsoptioner ska de-

las ut till aktieägare, med villkor 1:6. Teckningsperioden är 13-18 juni. Kurs 1,10 SEK vilket ger totalt
5 MSEK.

Kvartal 1
2019

Kvartal 1
2018

2 048
-2 682
-2 697
-0,09

(1 044)
(-3 230)
(-3 249)
(-0,32)

TSEK
TSEK
TSEK
SEK

-0,08

(-0,28)

SEK

* Antalet aktier är beräknade på 30 329 964. Antalet utestående
teckningsoptioner är 2 500 604.

• Bayns produktionspartner i Kina, Honsea, tillverkar

glass i Kina inför det kinesiska nyåret. 6,6 ton av
EUREBA® D-01 används i denna produktion.
• Bayns EUREBA® D-01 används i den nylanserade

sockerfria glassmixen från Hemglass.
• Bayn inleder samarbete med ZDS, center för ut-

bildning i konfektyr- och livsmedelsteknik i Solingen, Tyskland.
• Bayns Dr Aidoo inbjöds att tala vid ProSweet mäs-

san i Köln.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN
• Bayn ISO-certifieras efter en lyckad revision.
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VD HAR ORDET

Växande omsättning och ökat förtroende

Omsättningen tredubblades jämfört med det
första kvartalet 2018 vilket innebar ökade
inköp under kvartalet. Inköpen säkras med
leveranskontrakt och leveranserna sker
jämnt fördelat under resten av året. Vi räknar
dessutom med en fortsatt ökande omsättning under året. Lösningen blev bland annat
att finansiera sig genom emission av nya aktier så som vi gjorde i slutet av februari, då vi
emitterade ca fem miljoner aktier till en
grupp långsiktiga privata investerare och fonder.

Lagom till det kinesiska nyåret levererade Bayn
en legotillverkad volym om 6,6 ton EUREBA®
till en kinesisk intressent som tillverkade en
miljon glassar med denna mängd. Under
samma period ökade försäljningen av råvaror
under märkesnamnet NAVIA®. Under sista
kvartalet bokade vi vår första order för munhygienprodukter och detta följdes upp med repetitionsorder i första kvartalet 2019. Vidare har
Bayn börjat regelbundna leveranser till en tillverkare av sockerfritt gelégodis.

I utvecklingsavdelningen har en ny produkt
med lägre andel kolhydrater tagits fram för att
möta kraven från kunder som tillverkar viktminskningsprodukter. Bayn har fått flera förfrågningar om samarbeten som syftar till att
använda den här typen av ingredienser och för
att kunna bedöma dem måste vi utvärdera
dessa tillsatser i en labbmiljö.

För att inte tidigare ägare skall missgynnas
beslöt styrelsen att även dela ut gratis teckningsoptioner med samma villkor till existerande aktieägare. Dessa fördelaktiga teckningsvillkor innebar att intresset för aktien
ökat vilket har gynnat omsättningen i aktien
och vi kan notera att antalet aktieägare har
ökat från omkring 950 till nära tretusen, vilket vi är glada för. Det är tydligt att förtroendet för Bayn som bolag, har ytterligare cementerats.
Det första kvartalet bjöd på olika utmaningar,
men också framsteg. På marknadssidan
ökade vi orderintaget totalt sett med en fortsatt exploatering av EUREBA® D-01, vår egen
sockerersättare, som kan ersätta socker rakt
av utan ytterligare formulering. Produkten är
unik såtillvida att den produceras helt på råvaror som tillverkats av naturliga råmaterial
och att användaren inte behöver fundera på
dosering eller bismaker. Bland annat lanserade Hemglass ett sortiment utan tillsatt
socker som har baserats på EUREBA®.
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MARKNADEN

Rekordstor orderingång under första kvartalet

Bolaget har haft en mycket bra start på 2019.
Anledningen till detta är arbetet som påbörjades under hösten 2018 med att arbeta mer
långsiktigt med våra kunder. En del i det arbetet är introduktionen av en ny avtalsmodell som
ger både oss och kunderna bättre planeringsmöjligheter.
Bayns EUREBA-produkter fortsätter att etablera
sig på marknaden. Försäljningen ökar i takt med
att kunderna lär sig fördelarna med produkterna. Det är framför allt sötning till glass och mejerivaror som ökar.
Den stora orderingången är en av anledningarna till att vi har skrivit avtal med ytterligare en
producent, denna gång i Sverige. Det gör att vi
nu kan svara upp mot den större efterfrågan på
våra applikationsprodukter i EUREBA®-serien.
Våra EUREBA®-produkter gör att våra kunder
kan korta ner sin utvecklingstid väsentligt för
att kunna lansera nya produkter med samma
smak och textur, fast med mindre mängd tillsatt
socker. Det finns exempel på fall där kunder har
skurit ned utvecklingstiden från två år till sex
månader.

En av framgångarna är att EUREBA D-01 nu finns i
Hemglass’ sortiment för 2019. Efter att ha saknat
ett alternativ utan tillsatt socker finns nu en glassmix, Specialmix-utan tillsatt socker, med fyra olika
glassar som alla är sötade med EUREBA D-01.
Med blicken framåt har vi startat ett långsiktigt och
strategiskt samarbete med en marknadsföringsbyrå
med fokus på digital tjänster. Där vi tar ett större
grepp på de nya digitala säljprocesserna för att
kunna kommunicera snabbare och bättre med både
nuvarande och tilltänkta nya kunder.
Vi har också startat ett samarbete i England där vi
hittills inte haft en tydlig närvaro. Det är en marknad
som infört en sockerskatt för att ta utvecklingen av
sockerrelaterade sjukdomar på allvar. Ett resultat av
sockerskatten i Storbritannien är att flera tillverkare
av drycker har sänkt sockerhalten i sina produkter
för att hamna under gränsvärdet för sockerskatt. Att
sänka sockerhalten i produkter ändrar dock smakupplevelsen. Med Bayns produkter kan man sänka
sockerhalten i livsmedel utan att göra avkall på smak
och munkänsla.
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EKONOMISKT UTFALL

FINANSIELL RAPPORT
INTÄKTER

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Totala intäkter under första kvartalet har ökat till 2 048
(1 044) TSEK. Nettoomsättningen uppgick till 1 656 (587)
TSEK.

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

KOSTNADER

REDOVISNINGSPRINCIPER

Kostnaderna ökade under kvartalet till 4 730 (4 274) TSEK.
Kostnadsökningen är hänförlig till varuinköp samt avskrivningar.

Denna kvartalsredogörelse är upprättad enligt Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 och koncernredovisning (K3).
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER

RESULTAT
Rörelseresultatet förbättrades till -2 682 (-3 230) TSEK.

Inga närstående transaktioner har genomförts under perioden.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

NÄSTA RAPPORTDATUM

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-3 375 (-1 361) TSEK. Likvida medel vid utgången av perioden uppgick till 1 889 (225) TSEK. Bolagets likviditetssituation följs löpande och bolaget är i behov av ytterligare
finansiering. Denna tillgodoses genom kommande nyemission.

Delårsrapport för perioden april-juni 2019 publiceras den 27
augusti 2019.

INVESTERINGAR

Denna kvartalsredogörelse har ej granskats av bolagets revisorer.

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

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 360 (341)
TSEK för perioden, och bestod av aktiverade utvecklingskostnader om 360 (341) TSEK.

Stockholm den 23 maj 2019
Bayn Europe AB (publ.)

ÖVRIGT

Styrelsen

Personal
Medelantalet anställda var under perioden 9 (8) och antalet anställda vid periodens utgång var 11 (10).
Antal aktier
Bolaget hade 30 329 964 aktier den 31 mars (10 061 587).
Det fanns 2 500 604 utestående teckningsoptioner per den
31 mars (1 500 604).
Genomsnittligt antal aktier under perioden var 26 356 631
(9 880 783) aktier. Efter utspädning 28 857 235
(11 381 387).

Steviablad
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Rapport över resultat

Kvartal 1
2019

Kvartal 1
2018

Helår
2018

1 656
360
32

587
341
116

3 217
1 300
500

2 048

1 044

5 017

-1 589
-864
-1 775

-813
-884
-2 009

-1 337
-4 063
-7 445

-565
63

-500
-68

-2 260
-

-2 682

-3 230

-10 088

-15

-19

-233

-2 697

-3 249

-10 321

-

-

-

-2 697

-3 249

-10 321

Resultat per aktie
Resultat per aktie efter utspädning

-0,09
-0,08

-0,32
-0,28

-0,40
-0,36

Totalt antal aktier
Totalt antal aktier efter utspädning

30 329 964
32 830 568

10 061 587
11 562 191

25 859 964
28 360 568

Belopp i TSEK
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
RÖRELSERESULTAT
Ränteintäkter
Räntekostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Skatt på periodens resultat
Resultat efter skatt
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Rapport över finansiell ställning
Belopp i TSEK
TILLGÅNGAR

Mars 2019

Mars 2018

Dec 2018

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

5 793
218
173

6 422
596
262

5 904
313
173

Summa anläggningstillgångar

6 184

7 280

6 390

Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Övriga omsättningstillgångar
Likvida medel

3 467
748
1 899
1 889

2 443
350
2 508
225

1 434
348
2 756
803

Summa omsättningstillgångar

8 003

5 526

5 341

14 187

12 806

11 731

6 673
2 403

2 214
57
1 947

5 689
2 598

43 078

30 880

39 145

1 250
-39 948
-2 697

-29 172
-3 249

-29 822
-10 321

10 759

2 677

8 539

939
939

982
1 800
2 782

1 000
1 000

Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder

401
804
1 285

2 069
680
4 598

437
850
905

Summa kortfristiga skulder

2 490

7 347

2 192

14 187

12 806

11 731

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
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder
Konvertibla lån
Summa långfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Rapport över förändringar i eget kapital
Aktiekapital

Reserver

Belopp i TSEK
Ingående balans per 1 januari 2018
Nyemission
Pågående nyemission
Avsättning till reserver - Aktivering av
utvecklingsutgifter
Fondemission
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:

Balanserat Överkursfond

resultat
2 106

2 077

-19 305

108
57

Periodens

resultat
29 844

-9 996

793

243
-130

130

-9 996

9 996

Periodens resultat

-3 249

Utgående balans per 31 mars 2018

2 271

1 947

-29 171

30 880

-3 249

Ingående balans per 1 januari 2019

5 689

2 597

-29 821

40 396

-10 321

Nyemission
Pågående nyemission
Avsättning till reserver - Aktivering av
utvecklingsutgifter
Fondemission
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:

984

3 933
-194

194

-10 321

10 321

Periodens resultat
Utgående balans per 31 mars 2019

-2 697
6 673

9

2 403

-39 948

44 329

-2 697
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Rapport över kassaflöden

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

Kvartal 1

Kvartal 1

Helår

2019

2018

2018

-2 697
565
-2 132

-3 249
500
-2 749

-10 321
2 260
-8 061

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL
Förändring varulager (ökning -/minskning +)
Förändring av kortfristiga fordringar (ökning -/minskning +)
Förändring av kortfristiga skulder (ökning +/minskning -)
Summa förändring rörelsekapital

-2 032
457

-1 151
392

-143
146

332
-1 243

2 147
1 388

-1 375
-1 372

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-3 375

-1 361

-9 433

-360
-360

-341
-139
-480

-1 300
-50
-1 350

4 917
-96
4 821

1 200
-56
1 144

14 135
-3 471
10 664

1 086

-697

-119

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv (-)/ avyttring (+) av balanserade utvecklingskostnader
Förvärv (-)/ avyttring (+) av materiella anläggningstillgångar
Förvärv (-)/ avyttring (+) av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission
Förändring av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

10

803

922

922

1 889

225

803
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STYRELSE

PETER WERME
STYRELSEORDFÖRANDE
Styrelsens ordförande och grundare av Första Entreprenörsfonden, som tidigt gick in i
Bayn Europe AB genom sina fonder. Han har 30 års erfarenhet av finansmarknaden. Peter var med i det team som grundade ABB Investment Management och ABB Fonder
1986/87, där han arbetade under tio års tid. Han har varit medgrundare och förvaltare
av hedgefonder inom både SEB och Handelsbanken. Peter har en civilekonomexamen
från Uppsala Universitet. Peter har genom privat ägande och bolag 3 565 515 aktier.

LUCY DAHLGREN
STYRELSELEDAMOT
Grundare av Bayn Europe. Utbildades på Aarhus School of Business i Danmark i marknadsföring 1993. Därefter MBA i Project Management på Henley Management College i England. Lucy har arbetat med stevia sedan 2007 och blev 2009 utnämnd till
ambassadör för kvinnors företagande av Näringsdepartementet, utdelat av vice statsminister Maud Olofsson. Lucy Dahlgren har genom privat ägande och bolag 1 036 934
aktier i Bayn. Lucy Dahlgren har tidigare suttit i Bayns styrelse och är nu tillbaka som
styrelseledamot sedan 2018.

GUNNAR EK
STYRELSELEDAMOT
Har studerat vid Chalmers Tekniska Högskola med inriktning mot Industriell organisation. Han var tidigare bankdirektör under 1980-talet i Nordea, vice förbundsordförande i Aktiespararna och har varit ansvarig för bolagsbevakningen i 22 år. Ledamot i
kommunfullmäktige i Göteborg. Styrelseledamot i Göteborgs Spårvägar, Vice ordförande i Lokalförvaltningen i Göteborg, en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Förvaltare av Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskolas värdepappersportfölj. Styrelsemedlem sedan 2018. Han har 21 080 aktier i företaget .

CHATARINA SCHNEIDER
STYRELSELEDAMOT
Chatarina Schneider arbetar som VD för AmphoChem AB och Pemco AB, som i huvudsak sysslar med distribution och tillverkning av olika typer av kemikalier. Chatarina har
tidigare arbetat i olika chefspositioner på Akzo Nobel och har en lång erfarenhet av internationell försäljning och marknadsföring. Hon har erfarenhet inom strategi och
affärsledning samt har lett många multikulturella team. Chatarina har även varit ansvarig för affärsverksamhet inom Akzo Nobel i Asien, med bas i Shanghai. Chatarina har en
kemistexamen från Linköpings Universitet. Styrelsemedlem sedan 2017. Hon har genom
ägande i bolag 344 317 aktier.

11

Bayn Europe AB - Kvartalsredogörelse jan-mar 2019

BAYN EUROPE AB
Hornsgatan 79, 118 49 Stockholm, Sweden
Tel: +46-8-613 2888 - info@bayn.se
www.bayneurope.com
Org.nr. 556794-4797
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