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BAYN EUROPE AB är en oberoende 

specialist inom sockerreducering. Vi 

erbjuder naturliga och kostnadseffektiva 

råvaruingredienser samt totallösningar 

för sockerreducering med fokus på smak, 

konsistens och näringsvärde. 

Vår vision är att vara en globalt ledande 

specialist inom hälsosam 

sockerreducering.  

Vår mission är att bygga en mer hälsosam 

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 kortnamn BAYN. 
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KVARTALET I KORTHET

KVARTALSREDOGÖRELSE
JULI – SEPTEMBER 2017

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN
• Nettoomsättningen ökade med cirka 500 % under 

kvartalet samtidigt som kostnaderna minskade med 
cirka 5 %.

• Nettoomsättningen ökade med cirka 150 % under 
perioden jan-sept samtidigt som kostnaderna 
ökade med cirka 19 %.

• Greklands största tillverkare av läskedrycker och 
juicer lanserade iste med Bayns naturliga och  
hälsosamma ingredienser för sockerreducering.

• Bayn mottog en order om 100 000 SEK från Barentz 
i Ungern.

• Bayn har mottagit en order från Barentz i  
Storbritannien.

• Engelholms glass med Bayns sockerersättning  
EUREBA rullade ut i butikerna under sommaren.

• Bayn har utvecklat en ny sockerreducerad choklad 
sötad med Monk Fruit för den kinesiska  
marknaden.

• Bayn lanserade en kinesisk webbsida. 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN
• Bayn slår samman sina två varumärken NAVIA och 

EUREBA till ett gemensamt affärsområde.

• Bayn utnämner Patrik Edström till COO och 
förstärker därmed organisationen.

• Bayn genomför riktad nyemission om ca 5,1 mkr.

• Bayn säkrar finansiering om upp till 20 MSEK för 
utrullning av EUREBA och ger ut gratis  
teckningsoptioner till befintliga aktieägare.

• Bayn tecknade ett ramavtal med Kong Wua Group 
för att starta upp ett R&D-center för sockerreduc-
ering samt produktion av sockerersättningar i Kina.

• Bayn deltog i ett symposium för sockerreduktion 
på Royal Society i London, arrangerat av Smooth 
Events. 

• Bayn samarbetar med BFS Bio Science Food  
Solution vid världens största mässa för livsmedels-
ingredienser. 

• Bayn har utvecklat en choklad utan lecitin där man 
istället använt havreolja från svenska företaget 
Swedish Oat Fiber. 

TREDJE KVARTALET I KORTHET 

Intäkter 896  (601)  TSEK

Rörelseresultat  -1 280  (-1 698)  TSEK

Resultat efter skatt -1 295  (-1 713)  TSEK

Resultat per aktie*    -0,17  (-0,30)  SEK 

Resultat per aktie efter 
full utspädning* -0,16  (-0,23)  SEK

*= antalet aktier är beräknat på 7 751 627. Antalet utestående 
teckningsoptioner är 113 667.

Iste med Bayns naturliga ingredienser av Grekland största  
tillverkare av läskedrycker och juicer. 
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VD HAR ORDET

NY MARKNAD I KINA OCH FORTSATT  
SAMARBETE I EUROPA  

Efter åtta år med stort fokus på Norden och Europa har vi nu börjat närma oss 
den kinesiska marknaden. Vi upplever att vi där möts av en större nyfikenhet 
och acceptans vilket sporrar oss i vårt fortsatta arbete. Vi har också börjat bjuda 
in partners till vårt applikationscenter i Gävle för workshops och utveckling av  
samarbetsplaner.

Under kvartal 3, 2017 har vi fått bekräftelse och bevis 
för att Bayns affärsidé ligger rätt i tiden. Utöver vår 
löpande affärsinriktning mot livsmedelsproducenter 
har vi utvidgat vår marknad. Vi har också introduc-
erat EUREBA® - sockersättningslösningar till livsme-
delssektorn och utvalda premiumbagerier. Deras pas-
sion är helt och hållet kopplat till smakupplevelsen 
varvid deras positiva bedömning och upplevelse av 
produkten utgjort en ovärderlig referens för oss. Vi 
har nu framgångsrikt testat vår EUREBA®-lösning i 
glass-, choklad-, dryck- och bageriprodukter med  
resultat som har överträffat alla våra förväntningar.

Våra framgångar har stärkt Bayns position med ökad 
uppmärksamhet hos våra kanalpartners och livsme-
delsproducenter. Vi upplever en stark vilja från deras 
håll att arbeta med oss och med sockerreducering. 

Bayn har också fört intensiva diskussioner med intr-
essenter inom livsmedelsindustrin och myndigheter 
i Kina. Diskussionerna har handlat om sockerre-
ducering och en franchiselösning av vårt koncept 
Sugarreduced®, samt av våra produkter NAVIA,  
EUREBA® och takk! Vi har därför utarbetat en strategi 
och handlingsplan med lokala partners för introduk-
tion och etablering på den kinesiska marknaden. Det 
är en enorm marknad där vi glädjande nog mött en 
högre acceptans och vilja till de förändringar sock-
erreducering för med sig, än vad vi mött av mark-
naden i Europa.   

Vi har under hösten mött strategiska partners från 
flera europeiska länder vid bolagets applikation-
scenter i Gävle. Under workshops har våra forskare 
och utvecklare undervisat kring teknologi och prak-
tisk hantering vid sockerreducering samt utarbetat 
försäljningsplaner för respektive länder.

Vår utmaning har varit att generera tillräckliga intäk-
ter både på kort och lång sikt då flera producenter 
varit tveksamma inför en lansering på grund av förän-
dring i affärsmodellen. Bayn har därför under det 
gångna kvartalet påbörjat utvecklingen av Sugarre-
duced® - en molnbaserad plattform för att underlätta 
livsmedelsproducenters FoU och den tidskrävande 
och kostsamma utvecklingen av sockerreducerade 
produkter. 

Vi uppskattar det stöd vi fått från våra aktieägare och 
kunder. Vår åttaåriga resa inom sockerreducering har 
utvecklat oss enormt. Vi har fått ökad marknadsinsikt 
och anpassat oss till marknadens behov. Vi är över-
tygade om att vår produktlinje uppfyller marknadens 
förväntningar avseende smak, konsistens och kost-
nadseffektivitet . Vi tror också starkt på framtiden 
för vår plattform Sugarreduced®, a one-stop-shop för 
sockerreducering. 

Lucy Dahlgren, VD Bayn Europe AB
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BAYN – VÅRA VARUMÄRKEN

Vi har under kvartalet arbetat intensivt med att nå ut med vår produkt och deltagit i ett stort antal evenemang 
och presentationer både nationellt och internationellt. Marknadspotentialen för sockerreduktion är enorm 
och vi har därför påbörjat omstrukturering av affärsmodellen med våra tre produktlinjer till två kundsegment. 
Våra två produktlinjer NAVIA och EUREBA riktar sig till livsmedelsproduktionssektorn. Tillsammans med den 
färdiga produktlinjen takk! som riktar sig mot livsmedels- och detaljhandelssektorn samlar vi nu alla dessa tre  
produktlinjer under det gemensamma varumärket Sugarreduced®. 

TRE VARUMÄRKEN UNDER ETT OCH SAMMA TAK

SUGARREDUCED

NAVIA EUREBA TAKK!
En produktlinje  
med naturliga  
ingredienser för 
sockerreducering

Totallösningar för 
sockerersättning i 
bland annat bakverk, 
glass och choklad

En märkning för 
färdiga 
produkter med  
“Bayn inside”

Riktar sig mot
livsmedelssektorn

Riktar sig mot
livsmedel- och 
detaljhandels-
sektorn



FINANSIELL RAPPORT

EKONOMISKT UTFALL

INTÄKTER 
Totala intäkter under tredje kvartalet har ökat till 896 
(601) TSEK. Nettoomsättningen uppgick till 627 (104) 
TSEK. Nettoomsättningen ökade med mer än 500 % för 
kvartalet och med mer än 150 % ackumulerat. 

KOSTNADER
Kostnaderna minskade under kvartalet med 5 % till 2 176 
(2 299) TSEK och ökade ackumulerat med 19 %.  

RESULTAT
Rörelseresultatet ökade till - 1 280 (-1 698) TSEK

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till  
-2 221 (-2 856) TSEK.

Likvida medel vid utgången av perioden uppgick till  
259 (1 323) TSEK. 

 
INVESTERINGAR
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 284  
(1 198) TSEK för perioden, och bestod av aktiverade  
utvecklingskostnader om 248 (446) TSEK samt investering-
ar i inventarier om 36 (752) TSEK. 

ÖVRIGT
Personal
Medelantalet anställda var under perioden 8 (8) och  
antalet anställda vid periodens utgång var 8 (8).

Antal aktier
Bolaget hade 7 751 627 aktier den 30 september  
(5 683 374). 

Det fanns 113 667 utestående teckningsoptioner per den 
2017-09-30. Genomsnittligt antal aktier under perioden 
var 7 751 627 (5 683 374) aktier och efter utspädning  
7 865 294 (7 577 832).

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 och företagets 
hemsida www.bayn.se.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna kvartalsredogörelse är upprättad enligt Årsredo-
visningslagen och bokföringsnämndens Allmänna Råd 
och redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år.

NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER
Lån från stor aktieägare på 750 TSEK.

FRAMTIDSUTSIKTER
Ingen prognos lämnas för kvartal 4.

NÄSTA RAPPORTDATUM
Delårsrapport för perioden oktober-december 2017  
publiceras den 23 februari 2018.

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

Denna kvartalsredogörelse har ej granskats av bolagets 
revisorer.

Stockholm den 23 november 2017 
Bayn Europe AB (publ)

Lucy Dahlgren, VD
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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 
 
Räntekostnader  

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 
 
Skatt på periodens resultat  
 
Resultat efter skatt 

Resultat per aktie

Restutat per aktie efter full utspädning 
 
 
 
 

Rapport över resultat

Kvartal 3  
2017

Jan-Sep  
2016

Jan-Sep 
2017

Kvartal 3  
2016

Helår  
2016

 
 
 

627

248

21
896

-121

-529

-1 412
 

-77

-37

-1 280

-15

-1 295

-

-1 295

-0,17

-0,16

 
 
 

104

446

51
601

-331

-899

-986
 

-70

-13

-1 698

-15

-1 713

-

-1 713

-0,30

-0,23

 
 
 

1 907

743

63
2 713

-902

-2 216

-4 178
 

-223

-69

-4 875

-62

-4 937

-

-4 937

-0,64

-0,63

 
 
 

758

1 065

53
1 876

-775

-2 382

-3 118
 

-70

-35

-4 504

-69

-4 573

-

-4 573

-0,80

-0,60

 
 
 

941

1 423

414
2 778

-1 157

-3 739

-4 540
 

-141

-18

-6 817

-99

-6 916

-

-6 916

-1,06

-1,05
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Belopp i TSEK September 2017  September 2016 December 2016 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar  7 677 6 576 6 934
Materiella anläggningstillgångar 592 682 737
Finansiella anläggningstillgångar 73 163 163

Summa anläggningstillgångar  8 342 7 421 7 834

Omsättningstillgångar

Varulager 1 489 1 102 927 

Kundfordringar  320 69 127

Övriga omsättningstillgångar 1 585 538 402

Likvida medel 259 1 323 835

Summa omsättningstillgångar  3 653 3 032 2 291 

SUMMA TILLGÅNGAR 11 995 10 453 10 125

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

Eget kapital   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital 1 705 1 250 1 430

Fond för balanserade utgifter 1 423 619 1 422

Fritt eget kapital   

Överkursfond 23 851 21 431 21 251

Emissionslikvid 500 - -

Balanserad vinst eller förlust -18 651 -10 932 -11 735

Periodens resultat -4 937 -4 573 -6 916

Summa eget kapital 3 891 7 795 5 452

Långfristiga skulder    

Räntebärande skulder  1 407 1 620 1 620

Övriga skulder  0 0 0

Summa långfristiga skulder  1 407 1 620 1 620

Kortfristiga skulder    

Räntebärande skulder 1 561 106 793

Leverantörsskulder  635 551 813

Övriga skulder  4 501 381 1 447

Summa kortfristiga skulder  6 697 1 038 3 053 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 995 10 453 10 125

Rapport över finansiell ställning

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

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

Nyemission    

Pågående nyemission 417   6 176

Avsättning till reserver - aktivering  
av utvecklingsutgifter  619 -619

Disposition enligt beslut av årets årsstämma   -5 128  5 128

Periodens resultat     -4 573

Utgående balans per 30 september 2016 1 251 619 -10 932 21 431 -4 573

    

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

    

Nyemission 275   2 600 

Pågående nyemission    500

Disposition enligt beslut av årets årsstämma:   -6 916  6 916

Periodens resultat     -4 937

Utgående balans per 30 september 2017 1 705 1 422 -18 651 24 351 -4 937

Rapport över förändringar i eget kapital

EKONOMISKT UTFALL
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Belopp i TSEK 

Resultat före skatt 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  
 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital 
 
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 
Förändring varulager (ökning -/minskning +) 
Förändring av kortfristiga fordringar (ökning -/minskning +) 
Förändring av kortfristiga skulder (ökning +/minskning -) 
 
Summa förändring rörelsekapital

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten

 
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 
 

 

        Kvartal 3 
               2017

            -1 295 
                   77 
 

           

            -1 218 
 

 
 

               -775  
               -704 
                476 

 

           -1 003

           -2 221

 

-248 
                -35 
                    - 
              -283

 
 

                500 
             1 333 
             1 833 
 
               -671 
                930 
                259 
 

Rapport över kassaflöden

         Jan-Sep 
               2017

            -4 937 
                 223 
                      

            -4 714 
 

 
 

               -562 
            -1 377 
                440 

 

            -1 499

            -6 213

 

-743 
                -78 
                 90 
              -731

 
 

             3 375 
             2 993 
             6 368 
 
               -576 
                835 
                259 

         Jan-Sep 
               2016

            -4 573 
                   70 
                      

            -4 503 
 

 
 

               -529 
               -230 
               -411 

 

            -1 170

            -5 673

 

-1 065 
               -752 
                 -73 
            -1 890

 
 

             6 593 
                983 
             7 576 
  
                   13 
             1 310 
             1 323 
 

        Kvartal 3 
               2016

            -1 713 
                   70 
                      

            -1 643 
 

 
 

                 -16 
                363 
           - 1 560 

 

            -1 213

            -2 856

 

-446 
               -752 
                    - 
            -1 198

 
 

                     - 
                983 
                983 
 
            -3 071 
             4 394 
             1 323 
 

         Helår 
               2016

            -6 916 
                 141 
                      

            -6 775 
 

 
 

               -353 
               -153 
             1 605 

 

             1 099

            -5 676

 

-1 423 
               -879 
                 -73 
            -2 375

 
 

             6 593 
                983 
             7 576 
 
               -475 
             1 310 
                835 
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BAYNS STYRELSE

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.

CHATARINA SCHNEIDER STYRELSELEDAMOT
Chatarina Schneider arbetar som VD för AmphoChem 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, 
har erfarenhet inom strategi och affärsledning samt lett många  
multikulturella team. Chatarina har även varit ansvarig för en  
affärsverksamhet inom Akzo Nobel i Asien, med bas i Shanghai. Chatarina 
har en kemistexamen från Linköpings Universitet. 

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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