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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.
Vår mission är att bygga en hälsosammare värld med mindre socker.
Vår affärsidé är att utveckla och leverera effektiva lösningar för sockerreducering till livsmedelsproducenter.
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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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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
2018

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

ÅRET I KORTHET

•

Nettoomsättningen ökade med 43 % under året.

Intäkter

•

Bayn har under året gjort avskrivningar på aktiveringar med 1 881 TSEK.

•

Tillverkningskontrakt tecknat med Honsea i
Kina.

•

Patrik Edström blir ny CEO för Bayn i april.

•

Gunnar Ek väljs in i styrelsen i maj.

•

En företrädesemission i juni tillförde bolaget
6,1 MSEK.

•

Bayns första order för storkökssegmentet
mottogs från Storms A/S.

•

Head of R&D Dr. Aidoo inbjuden som key note
speaker på Future of Confectionery-kongressen,
arrangerad av ZDS i Solingen, världskänd akademi som utbildar tekniska experter inom konfektyr och livsmedel.

5 017

(3 859)

TSEK

Rörelseresultat

-10 088

(-9 660)

TSEK

Resultat efter skatt

-10 321

(-9 996)

TSEK

Resultat per aktie*

-0,40

(-1,03)

SEK

Resultat per aktie efter
full utspädning*

-0,38

(-0,89)

SEK

* Antalet aktier är beräknade på 25 859 964. Antalet utestående
teckningsoptioner är 1 500 604.

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET
Intäkter

1 489

(1 145) TSEK

Rörelseresultat

-1 034

(-4 785)

TSEK

Resultat efter skatt

-1 146

(-5 058)

TSEK

Resultat per aktie*

-0,04

(-0,52)

SEK

-0,04

(-0,45)

SEK

•

Bayn får bra respons för sina produkter på
Health Ingredients Europe-mässan i Frankfurt.

Resultat per aktie efter
full utspädning*

•

En riktad emission i november tillför bolaget
5,1 MSEK.

* Antalet aktier är beräknade på 25 859 964. Antalet utestående
teckningsoptioner är 1 500 604.

•

Nytt affärsområde klart för Bayn i och med
leverans till Turkiet för sötning av tandkräm.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Steviablad
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•

Bayns EUREBA® D-01 i Hemglass sockerfria
sortiment.

•

Bayn klar för ISO certifiering.

•

Rekordorder av EUREBA® i februari.

•

Leverans av stor order av EUREBA® D-01 för
sötning av glass i Kina inför det kinesiska nyåret.
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VD har ordet
2018 - genombrottets år
2018 var året då försäljningen av EUREBA® tog
fart på riktigt. Det var också omställningarnas år. I
det andra kvartalet tog jag över som verkställande
direktör efter företagets grundare, Lucy Dahlgren,
som då valdes in i styrelsen. Därigenom kommer
vi även i fortsättningen att kunna tillgodogöra oss
Lucys stora kunskaper och nätverk inom sockerreducering. Ett stort tack till henne för hennes
passionerade engagemang för folkhälsan och för
Bayn Europe AB.

Vad avser marknadsarbetet har ett nytt CRMsystem och ett projektledningssystem implementerats, vilket gör det möjligt att driva och följa upp
kampanjer. Marknadsavdelningen har förstärkts
med en erfaren marknadschef och antalet distributörer har utökats.
De internationella projekten har koncentrerats till
att enbart arbeta med sötning som ingredienser i
färdigprodukter. Exempel på detta är yoghurt i Finland, glass i Schweiz och Sverige, proteindrinkar i
Baltikum samt choklad och glass i Kina. De senare
är föremål för ett annat regulativsystem som tar
längre tid än förväntat att tillfredsställa. Dock har
vi slutit avtal om en första serie leveranser till den
kinesiska glassindustrin och chokladprodukterna
blir nästa prioritet.

Styrelsen förstärktes med Gunnar Ek, legendarisk
förgrundsgestalt i Aktiespararna och bankdirektör
som tillför oss bland annat en ovärderlig kunskap
om aktiemarknaden och dess dynamik.

Under försommaren påbörjade vi reguljära leveranser av EUREBA®, våra egna 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. EUREBA®
har presenterats för uppåt hundra livsmedelsproducenter under året vilket gör att vi har tydliga
förhoppningar om kraftigt stigande volymer mellan nu och det första kvartalet 2020.

Medan vi därmed har kontroll på de industriella
komponenterna har vi fortsatt en finansiell situation som manar till försiktighet med kostnaderna.
Alla tillgängliga resurser går till sälj- och utvecklingsaktiviteter som har direkt kundanknytning. Under 2019 skall vi nå fram!
Patrik Edström
VD, Bayn Europe AB

För att kunna möta dessa krav har vi organiserat
om verksamheten i tre tydliga avdelningar med
tre tydliga ansvarsområden. För att bättre kunna
fokusera på de nya produkterna har vi skapat produktområdet foodservices/bakery, som arbetar
med EUREBA®-sötade halvfabrikat, till exempel
chokladkomponenter till bageriindustrin eller
fruktripplar för mejeriindustrin.
För att kunna möta den förväntade efterfrågeökningen har vi skalat upp produktionen av de produkter som vi säljer regelbundet, så att vi nu kan
producera upp till 70 ton per månad i Norden mot
tidigare sex ton i testanläggningen i Bulgarien. Vi
har även en möjlig lösning som skulle kunna producera uppemot 300 ton per månad under utprovning.
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Marknad och försäljning
Fokus och nya tag ger resultat
Fokus och omorganisering
Sedan sensommaren 2018 har jag tagit ansvar för
försäljning och marknadsföring. Fokus sattes omgående på att generera fler kunder och att utveckla de redan befintliga. Med befintliga resurser
lyckades vi då öka orderingången med 43 %.

Trendrapporter och förväntningar från allmänheten visar tydligt att sockerreducering står högt på
listan. Att livsmedelsproducenter måste förändra
sina produkter råder det ingen tvekan om. I Sverige drivs frågan genom olika media där både SR
och SVT och våra stor dagstidningar gör allmänheten uppmärksamma på att välja produkter med betydligt lägre sockerinnehåll. Många länder har implementerat förändrade innehållsetiketter för att
göra det lättare för konsumenten att välja produkter som varnar för högt sockerinnehåll, dock inte i
Sverige. Många marknader har infört skatt på
socker för att minska konsumenternas intag samt
att spara på sjukvårdskostnader.

Utvecklingen av försäljning av produktsegmentet
EUREBA® till befintliga kunder är den största anledningen till att försäljningen har ökat. Detta särskilt i kundgruppen som producerar mejerivaror.
Tack vare vårt nya CRM-system har vi också kunnat prioritera nya potentiella kunder. Därmed har
dessa kunnat bearbetas både av vår interna säljstyrka och via våra distributörer.

Inför 2019
Under 2019 kommer vi även att fokusera på att
digitalisera vår marknadsbearbetning, och synas
betydligt mer inom sociala kanaler med ett starkt
fokus på att utbilda och påverka.

Att sprida kunskapen
För att kunna sprida kunskapen om hur vi kan
hjälpa livsmedelsproducenter att reducera socker,
utan att för den skull reducera smak, har vi deltagit
i flera mässor, bland annat Health Ingredients Fair
i Frankfurt. Vår chef för R&D, Dr. Roger Aidoo, blev
dessutom inbjuden, som key note speaker, att tala
om sockerreducering i choklad på ZDS i Solingen,
det världskända centret för utbildning i konfektyroch livsmedelsteknik. Dr. Aidoo fick här chansen
att kunna träffa elever och diskutera både vikten
av, och möjligheterna för, att reducera socker i
konfektyr och livsmedel. Att lägga in detta tidigt i
utbildningen hos framtidens livsmedelsutvecklare
är oerhört viktigt för folkhälsan.

Mats Källqvist
Marknads- och försäljningschef

Vi har också satsat på att utbilda våra distributörer
att ställa om till att sälja EUREBA®, vår unika produktserie som kan ersätta socker 1:1 och samtidigt
behålla smak, textur och funktion. Ytterligare ett
mervärde för konsumenterna är att sockerreducerade produkter har en betydligt lägre inverkan på
blodsockret. Den hälsoaspekten är en av de starkaste trenderna på marknaden just nu.
Trender framöver
Överkonsumtion av socker ligger högt på listan på
vad konsumenter vill reducera, och de förväntar
sig att livsmedelsproducenterna uppmärksammar
detta. En annan stark trend är att kunna leverera
veganska alternativ. Här ligger vi bra till vad gäller
samarbete med många livsmedelstillverkare.
Bayns produkter passar bra i en vegansk livsstil.
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FINANSIELL RAPPORT

INTÄKTER

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Totala intäkter under året har ökat till 5 017 (3 859) TSEK. Nettoom- Bayn Europe ABs resultat och finansiella ställning påverkas av olika
riskfaktorer som skall beaktas vid en bedömning av bolaget och
sättningen uppgick till 3 217 (2 255) TSEK. Nettoomsättningen
dess framtidspotential. För övriga risker hänvisas till företagets
ökade med 252 % under kvartalet och med 43 % under året.
hemsida www.bayneurope.com.
KOSTNADER

REDOVISNINGSPRINCIPER

Kostnaderna ökade under året till 15 338 (13 855) TSEK. Kostnadsökningen är hänförlig till varuinköp, personalkostnader samt avskrivningar.

Denna redogörelse är upprättad enligt Årsredovisningslagen och
bokföringsnämndens Allmänna Råd och redovisningsprinciperna är
oförändrade jämfört med föregående år.
NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER

RESULTAT

Inga närstående transaktioner har skett under kvartalet.

Rörelseresultatet minskade till -10 088 (-9 660)TSEK.

FRAMTIDSUTSIKTER

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

Ingen prognos lämnas för 2019.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 433
(-10 463) TSEK.

ÅRSSTÄMMA OCH UTDELNING
Bolagets årsstämma äger rum den 29 maj 2019 på bolagets kontor
på Hornsgatan 79, Stockholm.

Likvida medel vid utgången av året uppgick till 803
(922) TSEK.

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2018.

Bolagets likviditetssituation följs löpande och bolaget är i behov av
ytterligare finansiering. Styrelsen har kontroll över situationen.

Årsredovisningen beräknas att publiceras 21 mars 2019 och kommer att finnas tillgänglig på Bayns hemsida.

NYEMISSION
Under året har två emissioner om totalt 11,2 MSEK
(7,95) MSEK genomförts.

NÄSTA RAPPORTDATUM

INVESTERINGAR

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

Delårsrapport för kvartal ett 2019 publiceras den 23 maj 2019.

Investeringar i anläggningstillgångar, bestående av aktiverade utvecklingskostnader, uppgick till 1 300 (1 174) TSEK för året. Inga
inventarier har tagits upp under perioden (266) TSEK.

Denna redogörelse har ej granskats av bolagets revisorer.

ÖVRIGT
Stockholm den 26 februari 2019

Personal
Medelantalet anställda var under året 10 (8) och antalet anställda
vid periodens utgång var 12 (9).

Bayn Europe AB (publ.)
Styrelsen

Antal aktier
Bolaget hade 25 859 964 aktier den 31 december (9 727 223).
Det fanns 1 500 604 utestående teckningsoptioner per den 201812-31 (113 667). Genomsnittligt antal aktier under året var 13 763
429 (7 824 399) samt efter utspädning 15 264 033 (7 930 900).
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Rapport över resultat

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

Kvartal 4
2018

Kvartal 4
2017

Helår
2018

Helår
2017

1 226
288
-25

348
431
366

3 217
1 300
500

2 255
1 174
430

1 489

1 145

5 017

3 859

1 245
-1 165
-1 960

-953
-1 387
-1 823

-1 337
-4 063
-7 445

-1 858
-3 498
-6 103

-760
117

-1 711
-56

-2 260
-

-1 934
-126

-1 034

-4 785

-10 088

-9 660

-112

-273

-233

-336

-1 146

-5 058

-10 321

-9 996

-

-

-

-

-1 146

-5 058

-10 321

-9 996

-0,04
-0,04

-0,52
-0,45

-0,40
-0,38

-1,03
-0,89

Skatt på periodens resultat
Resultat efter skatt

Resultat per aktie (kr)
Resultat per aktie efter utspädning (kr)
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Rapport över finansiell ställning
Belopp i TSEK
TILLGÅNGAR

2018-12-31

2017-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

5 904
313
173
6 390

6 486
691
123
7 300

Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Övriga omsättningstillgångar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

1 434
348
2 756
803
5 341

1 292
164
3 087
922
5 465

11 731

12 765

5 689

2 106

2 598

2 077

39 145

29 844

1 250
-29 822
-10 321
8 539

-19 306
-9 996
4 725

Långfristiga skulder
Räntebärande skulder
Konvertibla lån
Summa långfristiga skulder

1 000
1 000

983
3 000
3 983

Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder

437
850
905
2 192

925
510
2 622
4 057

11 731

12 765

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Rapport över förändringar i eget kapital
Belopp i TSEK
Ingående balans per 1 oktober 2017
Nyemission
Pågående nyemission
Avsättning till reserver - Aktivering av
utvecklingsutgifter
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:
Periodens resultat

Aktiekapital

Reserver

1 705
401

1 423

654

Balanserat Överkursfond
resultat
-18 651
24 351
4 700
793

Periodens
resultat
-4 938

-654
-5 058

Utgående balans per 31 december 2017

2 106

2 077

-19 305

29 844

-9 996

Ingående balans per 1 oktober 2018

3 942

1 688

-28 912

35 260

-9 175

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

1 747

Utgående balans per 31 december 2018

5 689

2 597

-29 821

40 396

-10 321

Ingående balans per 1 januari 2017

1 430

1 423

-11 735

21 251

-6 916

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

5 136

909

-909
-1 146

676

7 300
1 293
654

-654
-6 916

6 916
-9 996

Utgående balans per 31 december 2017

2 106

2 077

-19 305

29 844

-9 996

Ingående balans per 1 januari 2018

2 106

2 077

-19 305

29 844

-9 996

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

3 583

Utgående balans per 31 december 2018

5 689

10 552

520

9

2 597

-520
-9 996

-29 821

9 996
-10 321
40 396

-10 321
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Rapport över kassaflöden

Kvartal 4
2018
-1 146
760
-

Kvartal 4
2017
-5 058
1 711
-

Helår
2018
-10 321
2 260
-

Helår
2017
-9 996
1 934
-

-386

-3 347

-8 061

-8 062

250
789

196
-1 345

-143
146

-365
-2 722

Förändring av kortfristiga skulder (ökning +/minskning -)

-4 042

-2 959

-1 375

686

Summa förändring rörelsekapital

-3 003

-4 108

-1 372

-2 401

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-3 389

-7 455

-9 433

-10 463

-288

-430

-1 300

-1 174

-

-189

-

-266

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

246

-50

-50

40

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-42

-669

-1 350

-1 400

6 882
-2 820

5 894
2 893

14 135
-3 471

9 269
2 681

4 062

8 787

10 664

11 950

631
172
803

663
259
922

-119
922
803

87
835
922

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
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL
Förändring varulager (ökning -/minskning +)
Förändring av kortfristiga fordringar (ökning -/minskning +)

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv (-)/ avyttring (+) av balanserade
utvecklingskostnader
Förvärv (-)/ avyttring (+) av materiella anläggningstillgångar

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission
Förändring av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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STYRELSE

BAYNS 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 bolag 3 527 399
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 1 185 987 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. Gunnar har 21 080 aktier i företaget och är styrelsemedlem sedan
2018.
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.
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BAYN EUROPE AB
Hornsgatan 79, 118 49 Stockholm, Sweden
Tel: +46-8-613 2888 - info@bayn.se
www.bayneurope.com
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