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BAYN EUROPE AB - Q1 2018 

 
BAYN  EUROPE AB är en oberoende 
sockerreduceringsspecialist för livsme-
delsproducenter. Vi erbjuder naturliga 
och kostnadseffektiva råvaruingredien-
ser samt totallösningar för sockerredu-
cering med fokus på smak, konsistens 
och näringsvärde. 
 
 
Vår vision är att vara en globalt ledande 
specialist på hälsosam sockerreduce-
ring. 
Vår mission är att bygga en hälsosam-
mare värld med mindre socker. 
Vår affärsidé är att utveckla och leverera 
effektiva lösningar för sockerreducering 
till livsmedelsproducenter. 
 
 
Bayn Europe AB är noterat på Nasdaq 
First North under kortnamnet Bayn. 
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FÖRSTA KVARTALET I KORTHET 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN 

• Bayn har kommit överens med HuaHe International 
Asset Management Ltd. i Kina om att starta ett joint 
venture för sockerreducering.  

• Efter en tids produktutveckling fick Bayn Europe en 
första kommersiell order av stevia från en ledande cho-
kladtillverkare enligt pressmeddelande i december 
2016. Ett års utvärdering gav en följdorder till ett värde 
av cirka 300 TSEK med löpande leverans under 2018.  

• Bayn Europes digitala plattform för sockerreduktion fick 
EU-kommissionens kvalitetsstämpel ”Seal of Excel-
lence” för Horizon 2020. Bayn har erhållit 500 TSEK för 
utveckling av den digitala plattformen. 

• Bayn Europe har stärkt sin position på marknaden för 
sockerreducering genom att bredda sitt fokus på konsu-
mentsegmentet med sitt varumärke takk!®. Konceptet 
takk!® kommer att fokusera på konceptbutiker för sock-
erreducering, med provkök, svenskt kafé och försäljning 
av sockerreducerade konsumentprodukter. 

• Styrelsen för Bayn Europe AB utsåg Patrik Edström till 
ny VD för bolaget från och med 1 april 2018. Han efter-
trädde Lucy Dahlgren som förblir på bolaget och som 
kommer att väljas till styrelseledamot vid årsstämman i 
maj. Lucy kommer att fortsätta som affärsutvecklare för 
Bayn. 

• Bayn har tillsammans med Garetta, expert på drycker 
och slush, utvecklat fyra drycker utan tillsatt socker för 
lansering på Skånes Djurpark. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN 

• Bayn har, via bolagets distributör i Baltikum, mottagit 
en genombrottsorder för sina lösningar för sockerer-
sättning som är utvecklade och producerade i Europa. 
Den första leveransen är schemalagd till maj i år med 
månatliga försändelser förutsedda att fortgå under hela 
året. Det totala ordervärdet förväntas ligga på cirka 600 
TSEK. 

• Bayn Europe har i samarbete med en schweizisk glass-
tillverkare tagit fram fyra smaker av gelato som klarar 
de hårda kostkraven på schweiziska sjukhus. 

• Bayn genomför en nyemission om 6,6 MSEK med teck-
ningsperiod 30 maj till 19 juni.  

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET 

 

 

 

 

 

 

 

          

     

Intäkter  1 044 (992) TSEK 

Rörelseresultat   -3 230 (-1 838) TSEK 

Resultat efter skatt  -3 249 (-1 863) TSEK 

Resultat per aktie*   -0,32 (-0,24) SEK 

Resultat per aktie efter  -0,28 (-0,24) SEK 

          

     

* Antalet aktier är beräknade på 10 061 587. Antalet utestående   

teckningsoptioner är 1 500 604.   
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VD HAR ORDET 

VD har ordet 

 

Socker är en av världens billigaste råvaror. Därmed 
är det också en viktig råvara när en producent  
jagar marknadsandelar eller välbehövliga margina-
ler. Det är också förklaringen till varför de stora 
etablerade tillverkarna har så svårt att gå från ord 
till handling och inte bara tala om att de tänker 
reducera sockret i sina produkter, utan faktiskt 
också göra det. 
 
Inom forskarvärlden, och dit hör min egen far som 
har forskat på livsmedelsteknologi i hela sitt liv,  
har man börjat betrakta överkonsumtionen av 
socker som vår tids svar på de tobaksrelaterade 
sjukdomarna som man blev medveten om för ett 
halvt århundrade sedan. 
 
Bayns sötningslösning EUREBA® och våra ingredi-
enser som vi säljer under varumärket NAVIA®, ut-
vecklade från naturliga källor, får beröm från fors-
kare och utvecklare, men marknadsavdelningarna 
vågar ofta inte ta det steg som krävs för att börja 
lansera sockerreducerade produkter. Om de fak-
tiskt gör det, så väljer de gärna kemiskt framställda 
sötningsmedel eftersom de är billigare men inte 
lika välsmakande. 
 
Effekten blir att konsumenterna känner sig vilse-
förda. Det finns gott om sockerreducerade produk-
ter från mindre tillverkare, vilket bevisar att beho-
vet finns och att marknaden är beredd. Bakom tex-
ten ”utan tillsatt socker” döljer sig däremot oftast 
kemiskt framställda sötningsmedel som dels är 
svåra att dosera så att inte slutprodukten blir över-
sötad, och dels nästan alltid ger en obehaglig bi-
smak. 
 
Bayn har under åtta år hjälpt livsmedelsindustrin 
att utveckla lösningar för att söta livsmedel och 
reducera kalorier. Lösningar som bygger på natur-
liga råvaror och fibrer. Gradvis har vi övergått från 
ett ingrediensföretag till ett kunskapsföretag. En 
konsekvens av det är att jag och vår styrelse tog 
beslutet att stöpa om Bayns organisation för att 
bättre kunna tillvarata de chanser som den inter-
nationella marknaden ger. 

 Vi har bytt ut hälften av våra marknadskanaler, vi 
har renodlat organisationen och förstärkt försälj-
ningsavdelningen, vilket har möjliggjort att vi har 
kunnat öppna flera nya marknader bara i år.  
Volymförfrågningar, prover och affärsupplägg har 
ändrats från mindre volymer av ingredienser till 
större förfrågningar på speciallösningar. Denna 
försäljning förkortar ”time to market” då våra lös-
ningar förkortar producenternas produktutveckling 
väsentligt. 
 
I det här läget har jag tagit beslutet att lämna min 
position som VD till Patrik Edström för att övergå 
till affärsutveckling och styrelsearbete på heltid. 

 
Patrik har spelat en viktig roll i företagets expans-
ion på den kinesiska marknaden så väl som för ut-
vecklandet av nyckelkunder. Han har erfarenhet 
från ett flertal höga befattningar inom multination-
ella organisationer i Europa, Asien och på den 
amerikanska kontinenten, och påtaglig marknads- 
och industrikunskap för att ta Bayn Europes försälj-
ning och utveckling till nästa steg.   

Jag känner fullt förtroende för Patrik och ser fram 
emot att fortsätta Bayns strävan för ett sockerre-
ducerat samhälle tillsammans med honom.  

 

Lucy Dahlgren 
Grundare av Bayn Europe AB 
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MARKNADEN 

MARKNADEN 
Konsumenterna ifrågasätter numera mängden tillsatt socker i de produkter de köper. Det 
finns en klar och stark trend för sockerreducering och globalt ser man en förändring; länder 
lagstiftar om sockerskatter och allmänheten blir mer och mer medveten om riskerna med 
tillsatt socker. 

Mindre sötma efterfrågas 

Socker är en av världens billigaste råvaror och 
eftersom alla vet vad det är, så behöver man inte 
förklara hur det skall användas. Söta smakupplevel-
ser är positiva. Det negativa kommer senare när 
sockerkonsumtionen ger genomslag i form av över-
vikt med hjärt-/kärlsjukdomar i släptåg, eller endo-
krina följder av överdriven sockerkonsumtion, som 
diabetes typ 2.  

Konsumenterna har långsamt börjat att ifrågasätta 
närvaron av det tillsatta socker som finns i nästan all 
mat. En ny trend som märktes tydligt under sista 
kvartalet av 2017 var att det börjar bli populärt med 
mindre sötma i livsmedel. Konsumenter har börjat 
efterfråga mer naturliga smaker. 

Även de stora hänger på trenden 

Det skulle kunna förväntas att industrin skulle haka 
på denna trend. Och det gör den, men man kan ur-
skilja vilka aktörer som gör det. Nyare företag som 
ser en chans att sticka ut är de som först hakat på. 
Äldre och därmed ofta större företag vill ogärna 
äventyra sina etablerade produkter med nytän-
kande.  

Ett klart trendbrott var Cloettas bolagsstämma där 
man ägnade en stor del av tiden åt att diskutera hur 
bolaget skulle reducera sockret i sina produkter. I 
närtid har även Coca-Cola provlanserat en variant i 
Nya Zeeland där man sötar drycken helt med söt-
ningsmedel av naturligt ursprung. 

Framgångar för Bayn 

Bayn Europe har under första kvartalet i år firat 
framgångar framför allt i Schweiz, Tyskland, Bulga-
rien och Baltikum, med provordrar på produkter för 
dryck och glass. Volymerna är beskedliga när det 
gäller provordrar, men under sommaren och hösten 
bör vi kunna räkna med att påbörja ordinarie leve-
ranser. 

Lösningar för kundernas önskemål 

Nu gäller det för oss att fortsätta på den inslagna vägen 
med att marknadsföra lösningar på kundernas önskemål 
om naturliga och kalorisnåla sötningar. Den inslagna 
vägen innebär även en betydligt aktivare marknadsföring 
via sociala media och e-handel.  

 

Rosmarinextrakt, ett exempel på en ingrediens som finns 

under vårt varumärke NAVIA® 
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EKONOMISKT UTFALL 

FINANSIELL RAPPORT 

INTÄKTER  

Totala intäkter under första kvartalet har ökat till 1 044 (992) 

TSEK. Nettoomsättningen uppgick till 587 (710) TSEK.  

KOSTNADER  

Kostnaderna ökade under kvartalet till 4 274 (2 830) TSEK.  

Kostnadsökningen är hänförlig till varuinköp, avskrivningar 

samt personalkostnader.  

RESULTAT  

Rörelseresultatet minskade till -3 230 (-1 838) TSEK.  

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING  

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -217  
(-2 436) TSEK. Likvida medel vid utgången av perioden upp-
gick till 225 (1 117) TSEK. Bolagets likviditetssituation följs 
löpande och bolaget är i behov av ytterligare finansiering. 
Denna tillgodoses genom kommande nyemission samt även 
genom den långsiktiga finansieringslösningen tillsammans 
med L1 Capital som finns på plats. 

KONVERTERING  

Under perioden har 747 469 st aktier konverterats. 

INVESTERINGAR  

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 341 (247) 

TSEK för perioden, och bestod av aktiverade utvecklingskost-

nader om 341 (247) TSEK.  

ÖVRIGT  

Personal  

Medelantalet anställda var under perioden 8 (8) och antalet  

anställda vid periodens utgång var 10 (8).  

Antal aktier  

Bolaget hade 10 061 587 aktier den 31 mars (7 751 627). Det 
fanns 1 500 604 utestående teckningsoptioner per den 2018-
03-31.  
Genomsnittligt antal aktier under perioden var 9 790 381  
(6 904 405) aktier.  

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER  

Bayn Europe ABs resultat och finansiella ställning påverkas av 
olika riskfaktorer som skall beaktas vid en bedömning av bo-
laget och dess framtidspotential. För övriga risker hänvisas till 
investeringsmemorandumet och företagets hemsida 
www.bayneurope.com 

REDOVISNINGSPRINCIPER  

Denna kvartalsredogörelse är upprättad enligt Årsredovis-
ningslagen och bokföringsnämndens Allmänna Råd och redo-
visningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående 
år.  

NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER  

För att täcka likviditetsbehovet fram till att nyemissionen är 
genomförd, tecknades under kvartalet brygglån om  1 350 
TSEK. 

FRAMTIDSUTSIKTER  

Ingen prognos lämnas för kvartal 2.  

NÄSTA RAPPORTDATUM  

Delårsrapport för perioden april-juni 2018 publiceras den 27  
augusti 2018.  
 
 

Mangold Fondkommission AB (tel. +46 8 5030 1550) är Bola-
gets Certified Adviser.  

Denna kvartalsredogörelse har ej granskats av bolagets revi-
sorer. Stockholm den 24 maj 2018 Bayn Europe AB (publ.)  
 
Lucy Dahlgren, VD  
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EKONOMISKT UTFALL 

Rapport över resultat 

Belopp i TSEK Kvartal 1  2018 Kvartal 1 2017 Helår 2017 

Nettoomsättning 587 710 2 255 

Aktiverat arbete för egen räkning 341 247 1 174 

Övriga rörelseintäkter 116 35 430 

 1 044 992 3 859 
Rörelsens kostnader      
Handelsvaror -813 -483 -1 858 
Övriga externa kostnader -884 -858 -3 498 
Personalkostnader -2 009 -1 399 -6 103 
Avskrivningar av materiella och immateriella anlägg-
ningstillgångar 

-500 -72 -1 934 

Övriga rörelsekostnader  -68 -18 -126 
RÖRELSERESULTAT -3 230 -1 838 -9 660 

      
Ränteintäkter - - - 
Räntekostnader  -19 -25 -336 
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -3 249 -1 863 -9 996 

      
Skatt på periodens resultat - - - 

Resultat efter skatt -3 249 -1 863 -9 996 

      

Resultat per aktie -0,32 -0,24 -1,03 

      

Resultat per aktie efter full utspädning -0,28 -0,24 -0,89 

      

      

Totalt antal aktier emission 10 061 587 7 751 627 9 727 223  

Totalt antal aktier efter utspädning (TO) 11 562 191 7 865 294 11 227 827  
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EKONOMISKT UTFALL 

Rapport över finansiell ställning 

Belopp i TSEK Mars 2018 Mars 2017 Dec 2017 

      

TILLGÅNGAR      

      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar 6 422 7 181 6 486 

Materiella anläggningstillgångar 596 665 691 

Finansiella anläggningstillgångar 262 73 123 

Summa anläggningstillgångar 7 280 7 919 7 300 

      

Omsättningstillgångar      

Varulager 2 443 870 1 292 

Kundfordringar 350 354 164 

Övriga omsättningstillgångar 2 508 725 3 087 

Likvida medel 225 1 117 922 

Summa omsättningstillgångar 5 526 3 066 5 465 

      

SUMMA TILLGÅNGAR 12 806 10 985 12 765 

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

      

Eget Kapital      

Bundet eget kapital      

Aktiekapital 2 214 1 705 2 106 

Ej registrerat aktiekapital 57 - - 

Fond för balanserade utgifter 1 947 1 423 2 077 

Fritt eget kapital      

Överkursfond 30 880 23 851 29 844 

Balanserad vinst eller förlust -29 172 -18 651 -19 306 

Periodens resultat  -3 249 -1 863 -9 996 

Summa eget kapital 2 677 6 465 4 725 

      

Långfristiga skulder      

Räntebärande skulder 982 1 620 983 

Konvertibla lån 1 800 - 3 000 

Summa långfristiga skulder 2 782 1 620 3 983 

      

Kortfristiga skulder      

Räntebärande skulder 2 069 687 925 

Leverantörsskulder 680 628 510 

Övriga skulder 4 598 1 585 2 622 

Summa kortfristiga skulder 7 347 2 900 4 057 

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 806 10 985 12 765 
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EKONOMISKT UTFALL 

Rapport över förändringar i eget kapital  

Belopp i TSEK Aktiekapital Reserver Balanserat  
resultat 

Överkursfond Periodens  
resultat 

         

Ingående balans per 1 jan 2017 1 430 1 422 -11 735 21 251 -6 916 

         

Nyemission 275    2 600   

Pågående nyemission         

Disposition enligt beslut av årets årsstämma    -6 916  6 916 

Periodens resultat         -1 863 

Utgående balans per 31 mars 2017 1 705 1 422 -18 651 23 851 -1 863 

            

Ingående balans per 1 januari 2018 2 106 2 077 -19 306 29 844 -9 996 

         

Nyemission 108    793   

Pågående nyemission 57    243   

Avsättning till reserver - aktivering av ut-
vecklingsutgifter   -130 130    

Fondemission         

Disposition enligt beslut av årets årsstämma    -9 996  9 996 

Periodens resultat         -3 249 

Utgående balans per 31 mars 2018 2 271 1 947 -29 172 30 880 -3 249 
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EKONOMISKT UTFALL 

Rapport över kassaflöden 

Belopp i TSEK   Kvartal 1 2018 Kvartal 1 2017 Helår 2017 

       

Resultat före skatt  -3 249 -1 863 -9 996 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  500 72 1 934 

varav avskrivningar  500 72 1 934 

Betald inkomstskatt   - - - 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital  -2 749 -1 791 -8 062 

       

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL       

Förändring varulager (ökning -/minskning +)  -1 151 57 -365 
Förändring av kortfristiga fordringar (ökning -/minskning +)  392 -550 -2 722 
Förändring av kortfristiga skulder (ökning +/minskning -)   3 291 -152 686 

Summa förändring rörelsekapital  2 532 -645 -2 401 

          

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -217 -2 436 -10 463 

       

INVESTERINGSVERKSAMHETEN       
Förvärv (-)/ avyttring (+) av balanserade utvecklingskostnader  -341 -247 -1 174 
Förvärv (-)/ avyttring (+) av materiella anläggningstillgångar  - - -266 
Förvärv (-)/ avyttring (+) av finansiella anläggningstillgångar   -139 90 40 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -480 -157 -1 400 

       

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       

Nyemission  1 200 2 875 9 269 

Förändring av lån   -1 200 - 2 681 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  - 2 875 11 950 

       

Periodens kassaflöde  -697 282 87 

Likvida medel vid periodens början  922 835 835 

Likvida medel vid periodens slut  225 1 117 922 



Bayn Europe AB - Kvartalsredogörelse jan-mar 2018 

11 

STYRELSE 

BAYNS STYRELSE 
PETER WERME 
STYRELSEORDFÖRANDE 
 
Styrelsens ordförande och grundare av Första Entreprenörs-
fonden, som tidigt gick in i Bayn Europe AB genom sina fonder. 
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. 

BRITT RAHM 
STYRELSELEDAMOT 
 
Britt Rahm är VD på Sigill Kvalitetssystem AB och kommer 
närmast från en tjänst som enhetschef på SP Food and Biosci-
ence, tidigare SIK. Hon är ekonom med lång erfarenhet av 
arbete inom livsmedelsrelaterade bolag. Britt Rahm har tidi-
gare arbetat som ekonomi- och utvecklingschef på Lantmän-
nens utvecklings- och kontrollföretag AnalyCen. Hon var även 
VD för AnalyCen i Danmark. Britt Rahm har dessförinnan varit 
ansvarig för miljödivisionen, samt varit försäljnings- och mark-
nadschef för Eurofins Environment Sweden AB. 

CHATARINA SCHNEIDER 
STYRELSELEDAMOT 
 
Chatarina Schneider är 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 erfa-
renhet 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 Shang-
hai. Chatarina har en kemistexamen från Linköpings Universi-
tet. 
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BAYN EUROPE AB 

Hornsgatan 79, 118 49 Stockholm, Sweden 

Tel: +46-8-613 2888  -  info@bayn.se 

www.bayneurope.com 


