
	  

ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ	  Bayn	  Europe	  AB	  (publ)	  	  
	  
Stockholm,	  6	  april,	  2016	  –	  Årsstämma	  i	  Bayn	  Europe	  AB	  (publ),	  org	  nr	  556794-‐‑
4797,	  har	  hållits	  tisdagen	  den	  5	  april	  2016	  på	  Hornsgatan	  79	  i	  Stockholm.	  Nedan	  
följer	  en	  sammanfattning	  av	  de	  beslut	  som	  fattades.	  
	  
Bolagsstämman	  i	  Bayn	  Europe	  AB	  (publ)	  (nedan	  kallat	  ”Bolaget”)	  fattade	  bland	  annat	  
följande	  beslut	  vid	  årsstämman	  den	  5	  april	  2016:	  
	  
Årsstämman	  beslutade	  att	  fastställa	  resultaträkningen	  och	  balansräkningen	  för	  Bolaget	  
och	  beslutade	  att	  bolagets	  vinstdisposition	  balanseras	  i	  ny	  räkning.	  Styrelse	  och	  VD	  
beviljades	  ansvarsfrihet.	  	  	  	  	  	  	  
	  	  
Val	  av	  styrelse	  och	  revisor	  
Årsstämman	  beslutade	  om	  omval	  av	  Lucy	  Dahlgren	  och	  Peter	  Werme	  samt	  nyval	  av	  Leif	  
Fågelstedt	  och	  Britt	  Rahm.	  	  	  
Till	  revisor	  valdes	  revisionsbolaget	  Allegretto	  Revision	  AB,	  som	  meddelat	  att	  Anders	  
Ericsson	  på	  Allegretto	  Revision	  AB	  kommer	  att	  vara	  huvudansvarig	  revisor.	  
	  
Styrelsens	  förslag	  till	  bemyndigande	  att	  besluta	  om	  nyemission	  av	  aktier	  
Årsstämman	  bemyndigade	  styrelsen	  att	  vid	  ett	  eller	  flera	  tillfällen	  under	  tiden	  fram	  till	  
nästkommande	  årsstämma	  besluta	  om	  nyemission	  av	  aktier	  mot	  kontant	  betalning	  
och/eller	  med	  bestämmelse	  om	  apport	  eller	  kvittning	  samt	  att	  därvid	  kunna	  avvika	  från	  
aktieägarnas	  företrädesrätt.	  Bolagets	  aktiekapital	  får	  med	  stöd	  av	  bemyndigandet	  
sammanlagt	  högst	  ökas	  med	  ett	  belopp	  om	  900	  240	  kronor.	  
	  
Arvoden	  
Beslutades	  att	  för	  tiden	  intill	  slutet	  av	  nästa	  årsstämma	  att	  utge	  styrelsearvode	  med	  
60	  000	  kr	  kronor	  till	  Britt	  Rahm	  och	  120	  000	  kr	  till	  Peter	  Werme.	  	  
Beslutades	  att	  arvode	  till	  revisorn	  ska	  utgå	  enligt	  godkänd	  räkning.	  	  
	  
Samtliga	  beslut	  fattades	  enhälligt.	  
	  
För	  mer	  information	  se	  www.bayn.se	  eller	  kontakta	  Lucy	  Dahlgren,	  VD,	  	  e-‐‑mail	  
ld@bayn.se	  	  
	  
Om	  Bayn	  Europe	  AB	  
Bayn	  är	  ett	  kunskapsorienterat	  företag	  som	  hjälper	  livsmedelsproducenter	  i	  världen	  att	  
möta	  marknadens	  krav	  för	  en	  hälsosammare	  värld.	  Bayns	  lösningar	  reducerar	  socker	  i	  
produkter	  och	  skapar	  nya,	  naturligt	  sötade	  produkter	  med	  lågt	  kaloriinnehåll.	  Våra	  
naturliga	  lösningar,	  utvecklade	  genom	  vetenskaplig	  forskning,	  ger	  innovativa,	  
hälsosamma	  recept	  i	  nära	  samarbete	  med	  våra	  kunder	  inom	  den	  globala	  
livsmedelsindustrin.	  
	  
Bayn	  är	  listat	  på	  Nasdaq	  Stockholm	  First	  North,	  under	  kortnamnet	  BAYN.	  
	  
Mangold	  Fondkommission	  AB	  är	  företagets	  certified	  adviser.	  Telefon	  +46-‐‑8-‐‑5030	  1550.	  
	  
För	  mer	  information,	  se	  www.bayn.se	  
	  


