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BAYN EUROPE AB är en oberoende sock-

erreduceringsspecialist för livsmedels-

producenter. Vi erbjuder naturliga och 

kostnadseffektiva råvaruingredienser 

samt totallösningar för sockerredu-

cering med fokus på smak, konsistens 

och näringsvärde. 

Vår vision är att vara livsmedelsindus-

trins främsta partner inom lösningar 

för sockerreducering. Vår mission är 

att leverera marknadsledande lösning-

ar som skapar värde och framgång för 

våra intressenter, i en hälsosammare 

värld. 

Bayn Europe AB är noterat på Nasdaq 
First North under kortnamn BAYN. 
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ÅRET I KORTHET

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
2016

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN
• Bayns affärskoncept gick från att sälja en enkel ingre-

dienslösning (stevia) till att erbjuda en totallösning för 
sockerreducering.

• Bayn genomgick en förändring från att vara tekniskt- 
och marknadsdriven till att fokusera på försäljning.   

• Svenska ledande glass- och godisproducenter har  
uppskattat Bayns totallösningar med dess kvalitet, 
vilket lett till ett flertal testordrar. 

• Bayn fick en order av strategisk betydelse från en 
internationellt ledande chokladtillverkare. Ordervärde 
på första ordern ligger på 125.000 kr.

• Under våren mottog Bayn en order på en ingredi-
enslösning av livsmedelsproducenten Lefka O’life i 
Sydafrika. Ordern ledde till en lansering av lösningen i 
det hälsosamma produktsortimentet Vitality i Irland.

• Bayn inledde ett samarbete med Xi’an Tianxingji-
an Natural Bio-products Group (TXJ), en ledande 
tillverkare av botaniska extrakt samt import- och 
exporthandlare i Kina, för att marknadsföra och sälja 
EUREBA918.

• Bayn flyttade sin laboratorieverksamhet från Stock-
holm till sitt nya innovationscenter Bayn Studio, ett 
show room i Gävle. Syftet är att komma närmare 
konsumenter och marknadsföra Bayns lösningar för 
sockerreducering direkt till intressenter. Studion er- 
bjuder även en fikahörna och kurser för allmänheten.

• Bayn genomförde en nyemission i maj 2016 som 
övertecknades till 70 %. Teckningsoptionen tecknades 
till 43 %.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN
• Avslutandet av ett exklusivitetskontrakt med Barentz 

gav upphov till att Bayn kunde expandera sina part-
nerskap och kanaler för lösningsdriven försäljning.

• Bayns produktportfölj utökades genom lanserandet av 
NAVIA™ – ett sortiment av hälsosamma och naturliga 
ingredienser för sockerreducering, riktat främst till 
kanalpartners som fokuserar på råvaruförsäljning.

• Bayn Europe har tecknat två Letter of Intent med 
bolagen Prochem från Schweiz och Paxman från 
Grekland, om hur de gemensamt ska erbjuda respek-
tive marknad Bayns lösningar för sockerreducering.

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET 

Intäkter 902 (903)  TSEK

Rörelseresultat  -2 313  (-1 115)  TSEK

Resultat efter skatt -2 343  (-1 024)  TSEK

Resultat per aktie*    -0,36  (-0,27)  SEK 

Resultat per aktie efter 
full utspädning* -0,35  (-0,27)  SEK

Under 2016 lanserade Bayn naturliga helhetslösningar för 
bland annat choklad, mandelmassa och glass. 

ÅRET I KORTHET 

Intäkter 2 778  (3 067)  TSEK

Rörelseresultat  -6 817  (-5 161)  TSEK

Resultat efter skatt -6 916  (-5 128)  TSEK

Resultat per aktie*    -1,03  (-1,35)  SEK 

Resultat per aktie efter 
full utspädning* -1,02  (-1,35)  SEK

*= Bolaget hade 6 501 627 aktier och det fanns 113 667 utestående 
teckningsoptioner per den 2016-12-31.

• Bayn utvecklade och lanserade en totallösning för 
sockerreducering i läskedrycker. 

• Bayn Europe genomförde en riktad nyemission om 
2,85 mkr. 
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Under 2016 lanserade Bayn naturliga helhetslösningar för 
bland annat choklad, mandelmassa och glass. Bayn har 
mottagit ett flertal provordrar från livsmedelsproducen-
ter och globalt ledande aktörer som planerar att lansera 
produkter med Bayns lösningar. 

I och med detta har Bayn gått från att vara en tekniskt 
driven organisation till att ha sitt fokus på försäljning. En 
utveckling som varit tuff men fruktbar. 

BAYN FÖRSTÄRKER SIN PRODUKTPORTFÖLJ 
Bayn har utökat sin produktportfölj för att anpassa sig 
till livsmedelsproducenters olika behov och marknad för 
sockerreducering. 

Vi erbjuder NAVIA™, ett sortiment med naturliga och 
kosteffektiva ingredienser, till de större producenterna 
som snarare vill lägga sitt fokus på att hålla marginalerna 
än på produktutveckling.

För mellanstora och mindre livsmedelsproducenter 
erbjuder vi EUREBA®, totallösningar för sockerreducering. 
Genom breddningen av vår produktportfölj har vi etabler-
at flera samarbeten och fått bra ingångar i olika länder. 

BAYN STUDIO – PROOF OF CONCEPT – 
GENOM ETT INNOVATIONSCENTER I GÄVLE
Bayn har tagit initiativ till ett innovationscenter med 
tillhörande show room i Gävle. Där når vi direkt ut till 
konsumenter med våra lösningar och kurser. Under 
vårt varumärke takk, erbjuder vi, tillsammans med vår 
lokalpartner Konditori Lido AB, hälsosam fika utan tillsatt 
socker med Bayns lösningar för bakverk. På det sättet 
visar vi våra kunder inom livsmedelsindustrin att efter-
frågan på sockerreducerade produkter är stor och det ger 
oss en värdefull möjlighet att höja medvetenheten hos 
konsumenter samt få feedback kring vårt affärskoncept 
och produkter. Syftet med Bayn Studio är att marknads-
föra Bayns lösningar för sockerreducering och samtidigt 
skapa avkastning.  

VD HAR ORDET

FRÅN STEVIALEVERANTÖR TILL INNOVATIV 
PARTNER FÖR TOTALLÖSNINGAR

För Bayn Europe har 2016 varit ett intensivt och positivt år fyllt av förändringar. 
Bayns affärskoncept har expanderat från att främst fokusera på ingrediensen 
stevia till att nu även erbjuda livsmedelsproducenter totallösningar för sockerre-
ducering. Vi har även öppnat vårt innovationscenter Bayn Studio, där vi mark-
nadsför våra produkter till konsumenter och samtidigt genererar avkastning. 

LEDANDE SOCKERREDUCERINGSSPECIALIST
Bayn utvecklade under året kommunikationsplattformen 
Sugar Reduced Community www.sugarreduced.com för 
att generera CSR-projekt inom sockerreducering. Denna 
plattform har positionerat Bayn som den ledande, obero-
ende sockerreduceringsspecialisten inom livsmedels- 
industrin. Bayn har därigenom bjudits in till flera större 
konferenser kring sockerreducering, vilket har resulterat i 
ökad publicitet och en positionering inom industrin. 

VÅRA FRAMTIDA MÅL
Förfrågningar och testordrar har levererats under 2016 
och distribuerats till mer än 50 livsmedelsproducenter för 
test och utveckling. Vi har bland annat levererat testorder 
till Kina och Sydafrika, varpå den senare ledde till en 
marknadslansering i Irland i september.

Efter rapporteringstiden har vi förändrat vårt exklusiva 
kontrakt med Barentz till ett strategiskt samarbete där 
fokus ligger på ingrediensförsäljning av NAVIA™. Detta ger 
oss möjligheten att expandera och säkra flera partnerskap 
vad gäller distribution av våra produkter, både gällande 
NAVIA™ och EUREBA®. 

Under 2017 kommer vi att fokusera på försäljning av 
NAVIA™ och EUREBA® till livsmedelsproducenter i Norden 
samt marknadsföra och kommunicera våra smakfulla och 
hälsosamma lösningar i Bayn Studio.

Vi räknar med att under året få ett marknadsinträde i Kina 
där vi redan nu har ett stort nätverk och etablerade af-
färsrelationer. Sockerreducering i Kina är mycket relevant 
på grund av en diabetesexplosion i landet där 11,6 % av 
den vuxna befolkningen (ungefär 114 miljoner männis-
kor) lider av sjukdomen. Kina är också rankade som andra 
landet i världen med mest övervikt hos befolkningen. 

Lucy Dahlgren, VD Bayn Europe
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BAYNS AFFÄRSKONCEPT –
EN PLATTFORM FÖR SOCKERREDUCERING   

BAYNS AFFÄRSKONCEPT

Bayns affärskoncept är att bygga en plattform för livsmedelsproducenter som vill 
vara med och förändra världen med sockerreducering. Vi erbjuder såväl råvaru-
ingredienser som helhetslösningar, i syfte att minska risker, underlätta produkt- 
utveckling och snabbare leverera nya sockerreducerade produkter till marknaden. 

Socker är en multifunktionell ingrediens som spelar en 
avgörande roll för smak, struktur och funktion i maten vi 
äter. Att reducera och ta bort sockret från livsmedel ger 
upphov till förändring och utmaningar. Därför erbjuder vi 
både NAVIA™ och EUREBA® för att täcka olika behov och 
problem hos livsmedelsproducenter.

NAVIA™
NAVIA™ är ett sortiment av naturliga och kostnadseffekti-
va ingredienser, för sockerreducering inom livsmedel och 
dryck. Sortimentet består av funktionella tillsatser från 
naturliga källor som tillför smak, sötma, färg och kon-
serveringsförmåga. 

Idag erbjuder vi bland annat stevia som naturligt söt-
ningsmedel, tomatextrakt som naturligt färgämne, 
rosmarinextrakt som naturligt konserveringsämne och ett 
flertal naturliga aromer. 

EUREBA®

EUREBA® är naturliga totallösningar för socker- och ka-
lorireducering. Totallösningarna är kostnadseffektiva och 
utvecklade av Bayn med fokus på smak, näringsvärde och 
konsistens. 

EUREBA® erbjuder sina konkurrenskraftiga lösningar till 
livsmedelsproducenter som vill minska sina risker och 
den osäkerhet som produktutveckling innebär.

NAVIA™ är ett sortiment av naturliga och kostnadseffektiva ingredienser för sockerreducering inom livsmedel och dryck. 
I sortimentet finns bland annat rosmarinextrakt som naturligt konserveringsämne.



FINANSIELL RAPPORT

EKONOMISKT UTFALL

INTÄKTER 
Totala intäkter under året uppgick till 2 778 (3 067) TSEK. 
Nettoomsättningen uppgick till 941 (1 357) TSEK.

KOSTNADER
Kostnaderna under året uppgick till 9 694 (8 195) TSEK. 
Kostnadsökningen är relaterad till färdigställandet av Bayn 
Studio och Sugar Reduced Community som var två av de 
planerade aktiviteterna i vårens nyemission.

RESULTAT
Rörelseresultatet minskade till -6 817 (-5 161) TSEK.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till  
-5 676 (-5 083) TSEK.

Likvida medel vid utgången av perioden uppgick till 835  
(1 310) TSEK. 

NYEMISSION
Under året har nyemissioner om 6 592 (2 187) TSEK 
genomförts.

INVESTERINGAR
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 2 301  
(1 628) TSEK för året och bestod av aktiverade utveck- 
lingskostnader om 1 423 (1 628) TSEK, förbättringsutgift-
er på annans fastighet om 844 (0) samt inventarier och 
verktyg om 34 (0) TSEK.

ÖVRIGT
Personal
Medelantalet anställda var under perioden 6 (7) och an-
talet anställda vid periodens utgång var 8 (7).

Antal aktier
Bolaget hade 6 501 627 aktier och det fanns 113 667 
utestående teckningsoptioner per den 2016-12-31.  
Genomsnittligt antal aktier under 2016 har varit  
5 009 950 aktier. 

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 investeringsmemorandumet som återfinns på 
företagets hemsida www.bayn.se.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna redogörelse är upprättad enligt Årsredovis- 
ningslagen och bokföringsnämndens Allmänna Råd och 
redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år.

NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER
Inga närstående transaktioner har skett under kvartalet.

FRAMTIDSUTSIKTER
Ingen prognos lämnas för 2017.

ÅRSSTÄMMA OCH UTDELNING
Årsstämma kommer att hållas den 31 maj kl 13.00 på 
Hornsgatan 79, Stockholm. Sista dagen för att begära att 
ärenden ska behandlas av stämman är den 26 april.

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen ut-
delning lämnas för 2016.

Årsredovisningen för år 2016 kommer att offentliggöras på 
Bayn Europes hemsida den 27 mars 2017 samt skickas ut 
till de som så önskar.

NÄSTA RAPPORTDATUM
Delårsrapport för kvartal 1 2017 publiceras den 24 maj 
2017.

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

Denna redogörelse har ej granskats av bolagets revisorer.

Stockholm den 23 februari 2017 
Bayn Europe AB (publ)

Lucy Dahlgren, VD
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Belopp i TSEK Kvartal 4  Kvartal 4 Helår   Helår
 2016 2015 2016 2015

Nettoomsättning   183 511 941 1 357

Aktiverat arbete för egen räkning 357 392 1 423 1 628

Övriga rörelseintäkter  362 0 414 82

 902 903 2 778 3 067

Rörelsens kostnader   

Handelsvaror -382 -11 -1 157 -941

Övriga externa kostnader -1 357 -766 -3 739 -2 343

Personalkostnader -1 422 -1 227 -4 540 -4 933

Avskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar -71 0 -141 0

Övriga rörelsekostnader  17 -14 -18 -11

RÖRELSERESULTAT -2 313 -1 115 -6 817 -5 161

     

Ränteintäkter 0 108 0 108

Räntekostnader  -30 -17 -99 -75

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -2 343 -1 024 -6 916 -5 128

     

Skatt på periodens resultat  0 0 0 0

Resultat efter skatt -2 343 -1 024 -6 916 -5 128

Resultat per aktie -0,36 -0,27 -1,03 -1,35

Resultat per aktie efter full utspädning -0,35 -0,27 -1,02 -1,35

Totalt antal aktier efter emission 6 501 627 3 788 916 6 501 627 3 788 916
Totalt antal aktier efter utspädning (TO) 6 615 294 3 788 916 6 615 294 3 788 916

                                                                                                                                                                                                                                                                              

EKONOMISKT UTFALL

Rapport över resultat



Bayn Europe AB – Bokslutskommuniké 2016
8

Belopp i TSEK Dec 2016  Dec 2015 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar  6 934 5 511
Materiella anläggningstillgångar 737
Finansiella anläggningstillgångar 163 90

Summa anläggningstillgångar  7 834 5 601

Omsättningstillgångar

Varulager 927 574

Kundfordringar  127 48

Övriga omsättningstillgångar 402 328

Likvida medel 835 1 310

Summa omsättningstillgångar  2 291 2 260

SUMMA TILLGÅNGAR 10 125 7 861

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital  

Bundet eget kapital  

Aktiekapital 1 430 834

Fond för balanserade utgifter 1 422 0

Fritt eget kapital  

Överkursfond 21 251 15 255

Balanserad vinst eller förlust -11 735 -5 185

Periodens resultat -6 916 -5 128

Summa eget kapital 5 452 5 776

Långfristiga skulder   

Räntebärande skulder  1 620 637

Summa långfristiga skulder  1 620 637

Kortfristiga skulder   

Räntebärande skulder 793 319

Leverantörsskulder  813 628

Övriga skulder  1 447 501

Summa kortfristiga skulder  3 053 1 448

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 125 7 861

Rapport över finansiell ställning

EKONOMISKT UTFALL
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Belopp i TSEK Aktiekapital  Reserver Balanserat  Överkursfond Periodens 
   resultat  resultat
   

Ingående balans per 1 januari 2015 738 0 -1 137 13 164 -4 048

Nyemission 96   2 091

Pågående nyemission    

Disposition enligt beslut av årets årsstämma   -4 048  4 048

Periodens resultat     -5 128

Utgående balans per 31 december 2015 834 0 -5 185 15 255 -5 128

    

Ingående balans per 1 januari 2016 834 0 -5 185 15 255 -5 128

    

Nyemission    

Nyemission 596   5 996 

Avsättning till reserver - Aktivering av  
utvecklingsutgifter  1 422 -1 422

Fondemission    

Disposition enligt beslut av årets årsstämma   -5 128  5 128

Periodens resultat     -6 916

Utgående balans per 31 december 2016 1 430 1 422 -11 735 21 251 -6 916

Rapport över förändringar i eget kapital

EKONOMISKT UTFALL
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Belopp i TSEK Kvartal 4  Kvartal 4 Helår  Helår
 2016 2015 2016 2015

Resultat före skatt -2 343 -1 024 -6 916 -5 128

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 0 0 0 11

varav avskrivningar 71 0 141 0

Betald inkomstskatt 0 0 0 30

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  -2 272 -1 024 -6 775 -5 087

förändringar av rörelsekapital   

     

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL   

Förändring varulager (ökning -/minskning +) 176 -545 -353 -539

Förändring av kortfristiga fordringar (ökning -/minskning +) 77 -110 -152 274

Förändring av kortfristiga skulder (ökning +/minskning -) 2 015 733 1 604 269

Summa förändring rörelsekapital 2 268 78 1 099 3

  

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 -946 -5 676 -5 083

   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   

Förvärv (-)/ avyttring (+) av balanserade utvecklingskostnader -357 -392 -1 423 -1 628

Förvärv (-)/ avyttring (+) av materiella anläggningstillgångar -127 0 -878 0

Förvärv (-)/ avyttring (+) av finansiella anläggningstillgångar 0 -90 -73 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -484 -482 -2 374 -1 628

     

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   

Nyemission 0 2 187 6 592 2 187

Förändring av lån 0 -248 983 -248

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 1 939 7 575 1 939

     

Periodens kassaflöde -488 511 -475 -4 772

Likvida medel vid periodens början 1 323 799 1 310 6 093

Kursdifferens i likvida medel    -11

Likvida medel vid periodens slut 835 1 310 835 1 310

Enligt balansräkning 835 1 310 835 1 310

Rapport över kassaflöden

EKONOMISKT UTFALL
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BAYNS STYRELSE

PETER WERME STYRELSEORDFÖRANDE
Styrelsens ordförande och grundare av Första Entreprenörsfonden, 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 Invest-
ment Management och ABB Fonder 1986/87, där han arbetade under 
tio års tid. Peter har varit medgrundare och förvaltare av hedgefonder 
inom både SEB och Handelsbanken. Peter har en civilekonomexamen från 
Uppsala Universitet.

LUCY DAHLGREN VD
VD och medgrundare. Representerar Confundi Group AB. Har MBA 
utbildning inom Project Management från Henley Management College 
i England. Lucy Dahlgren har arbetat med företagskultur och integration 
för internationella företag och för offentlig sektor. Hon har omfattande 
erfarenhet inom projektledning från den internationella konsultfirman Hi-
fab som projektledare för bland annat styrning av marknadsintroduktion.

STYRELSE

BRITT RAHM STYRELSELEDAMOT
Britt Rahm är VD på Sigill Kvalitetssystem AB och kommer närmast från 
en tjänst som enhetschef på SP Food and Bioscience, tidigare SIK. Hon 
är ekonom med lång erfarenhet av arbete inom livsmedelsrelaterade 
bolag. Britt Rahm har tidigare arbetat som ekonomi- och utvecklingschef 
på Lantmännens utveckling- och kontrollföretag, AnalyCen. Hon var även 
VD för AnalyCen i Danmark. Britt Rahm har därefter arbetat som ansvarig 
för miljödivisionen, samt försäljnings- och marknadschef för Eurofins 
Environment Sweden AB.
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