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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 häl-

sosam 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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FJÄRDE KVARTALET I KORTHET 

Intäkter 1 145    (902)   TSEK

Rörelseresultat  -4 785   (-2 313)  TSEK

Resultat efter skatt -5 058   (-2 343)  TSEK

Resultat per aktie*    -0,18     (-0,25)    SEK 

Resultat per aktie efter 
full utspädning* -0,16     (-0,24)    SEK

*= antalet aktier är beräknat på 9 727 223.

ÅRET I KORTHET

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
2017

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN
• Nettoomsättningen ökade med 140 % under året 

samtidigt som kostnaderna ökade med 43 %.

• Bayn har under året gjort avskrivningar på  
aktiveringar med 1 621 TSEK. 

• Bayn omförhandlade sitt exklusiva kontrakt med 
Barentz vilket lett till att Bayn kunnat knyta  
affärskontakter och distributionsavtal i flera nya 
länder. Bayn har bland annat tecknat Letter of 
Intent med Prochem från Schweiz, Paxman från 
Grekland, Storms AS från Norge, Kemi-Intressen 
från Sverige och Toikako Kaubandus OÜ från  
Estland. 

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

• SIA Glass lanserade en glassbägare med Bayns 
totallösningar för glass och fruktberedning. Glassen 
släpptes till försäljning mot offentlig sektor och 
utvalda butiker. 

• Engelholms glass med Bayns sockerersättning  
EUREBA rullade ut i ett 50-tal butiker under  
sommaren i flera olika smaker. 

• Efter lång tid av produktutveckling lanserade Bayn 
en totallösning för sockerreducering i läskedrycker, 
något som marknaden länge efterfrågat. 

• Greklands största läsk- och juicetillverkare  
lanserade iste sötat med Bayns ingredienser för 
hälsosam sockerreducering. 

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

• Bayn lanserade en kinesisk webbsida. 

• Bayn slog samman NAVIA och EUREBA till ett 
gemensamt affärsområde. Vidare skapades ett nytt 
affärsområde med en planerad satsning på färdiga 
konsumentprodukter under varumärket ”takk!”.

• Patrik Edström började arbeta på Bayn Europe som 
COO. Edström har mångårig erfarenhet från  
försäljning och distribution. 

• Under perioden har två riktade emissioner  
genomförts om totalt 7,95 mkr. 

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

• Flera choklad- och pralinproducenter besökte Bayn 
Studio för workshops i konfektyr utan tillsatt socker. 

ÅRET I KORTHET 

Intäkter 3 859  (2 778)  TSEK

Rörelseresultat  -9 660   (-6 817)  TSEK

Resultat efter skatt -9 996   (-6 916)  TSEK

Resultat per aktie*    -0,71     (-1,06)  SEK 

Resultat per aktie efter 
full utspädning* -0,62     (-1,05)  SEK

*= antalet aktier är beräknat på 9 727 223. Antalet 
utestående teckningsoptioner är 1 500 604. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN
• Bayn har startat dotterbolaget Bayn China för att 

arbeta med sockerreducering på den kinesiska 
marknaden. 

• Bayn fick en första kommersiell order av  
stevia från en ledande chokladtillverkare i  
december 2016. Nu har ett års utvärdering givit 
följdorder med löpande leverans under 2018.  

• Bayns digitala plattform för sockerreduktion har fått 
EU-kommissionens kvalitetsstämpel ”Seal of  
Excellence” för Horizon 2020. Bayn har erhållit 500 
TSEK för utveckling av den digitala plattformen. 
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2017 var Bayn Europes åttonde år för socker- 
reducering sen vi grundades 2009.

Socker är en enkel ingrediens att använda men  
behovet att minska mängden är uppenbar och   
processen är omfattande.

Förutom de tekniska och smakmässiga utmaningar-
na kräver sockerreducering också förändringar inom 
produktionen. När det tillsatta sockret reduceras 
eller helt tas bort ur systemet, påverkas kedjan. Vårt 
arbete handlar till stor del om att förenkla processen.

Trots livsmedelsbranschens motstånd mot förän-
dring, har 2017 varit ett bra år för Bayn, med flera 
framgångar. Vi har utvecklat och utökat vårt sortiment 
av sockerersättningar under varumärket EUREBA.  
Detta har lett till spännande samarbeten med såväl 
ett antal svenska glasstillverkare som flera världsle-
dande dryckesproducenter. 

Vårt innovationscenter i Gävle, har varit öppet för 
allmänheten och livsmedelsproducenter, och rönt 
intresse över hela världen. Vi har haft flera besök 
från internationella kunder vilket har visat att Bayns  
engagemang och kompetens ger resultat. 

Vårt samarbete med den nederländska distributören 
Barentz fortsätter rulla och kommer att  fokusera på 
de av deras regioner som besitter de rätta egenskaper-
na. Nya och mer specialicerade distributörer, och  
ytterligare försäljningspersonal har knutits till  
företaget och vi ser ett markant ökat intresse för 
våra produkter. Detta märks tydligt både på mässor 
och i antalet offerter samt, inte minst viktigt, i nya  
beställningar som kommit under årets slut.

Efter år av förberedelser och strategisk planer-
ing kommer Bayn under 2018 gå in på den kinesis-
ka marknaden med aktörer inom fastighetsbran-
schen och den offentliga sektorn. Dessa aktörer ser  
sockerreducering som en hållbarhetsfaktor för att 
stärka sina värdeförslag och konkurrensmässiga för-
delar. Satsningen på exportmarknader fortsätter och 
förutom från den kinesiska marknaden har vi fått  
förfrågningar från såväl Indien som Gulf-staterna.
 
Vi ser fram emot det nya året, och hoppas att ni 
vill fortsätta vara med i kampen mot en värld med 
mindre socker!

Tack för ert förtroende!
Lucy Dahlgren, VD

VD HAR ORDET

ETT ÖKAT INTRESSE FÖR BAYNS 
PRODUKTER OCH KUNSKAP

I år har vi på Bayn Europe lagt grunden för spännande projekt i framtiden. Vi har  
tecknat flera Letter of Intent med producenter och distributörer runt om i Europa.  
Efter år av förberedelser och strategisk planering kommer vi att möta behovet på den 
kinesiska marknaden där vi ser en stor vilja att förändra. 
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HUR NÅR VI SANN SOCKERREDUKTION?

BAYN – UTVECKLING OCH MARKNAD

Trots utmaningarna med sockerreduktion växer efterfrågan. Nyckeln till framgång 
kommer an på smaken. Konsumenter kan inte tvingas till övertygelse om att köpa 
en produkt som de tycker smakar dåligt eller upplevs som ohälsosam. Men de 
kan lockas med välformulerade, näringsrika och välsmakande lösningar.

Vägen till sockerreduktion följer två huvudspår; 
lagstiftningsvägen och påverkan till frivillig reduk-
tion. Det är helt klart att de länder som lagstiftar 
om sockerreduktion kommer igång snabbare än de 
som inte gör det. Socker är en mycket billig råvara, 
vilket medför att sockerreduktion den frivilliga vägen 
alltid kommer att behöva ställas mot livsmedelsak-
törernas intresse att hålla kostnader nere.  
Dessutom finns det fortfarande ett motstånd hos 
vissa livsmedelstillverkare, mycket eftersom tidigare 
sockerreducerade produkter på marknaden ofta inte 
vunnit acceptans hos konsumenter.  
 
Det är här Bayn kan göra skillnad. Bayn innehar 
både kunskap och högkvalitativa produkter för att 
möjliggöra en sockerreducering i livsmedelsprodu-
centers produkter. Vi kan säkerställa att den sock-
erreducerade produkten både smakar lika bra som, 
eller bättre än, den ursprungliga produkten. Detta 
kan uppnås genom forskning och utveckling,  
sensorisk profilering samt förståelse för produkten. 
 

Med detta som utgångspunkt för formulering kan 
man nå en reduktion av sockret i en produkt,  
antingen delvis eller till 100 %. 
 
För oss är det viktigt att alltid prioritera naturliga 
alternativ såsom stevia, som trots sitt E-nummer är 
utvunnen ur naturlig råvara. Smak- och munkänsla 
har alltid varit centrala för Bayns utvecklingsarbete. 
Vårt arbete med innovativa lösningar för socker-
ersättning har rönt erkännande från såväl välkända 
matkreatörer som forskarvärlden. 
 
Konsumenterna och marknaden är redo för förän-
dring och Bayn har verktygen för att producenter 
inom livsmedelsindustrin ska lyckas med sin  
sockerreducering.

“Sockerreducering är ett tvärvetenskapligt område 
som omfattar biologi, kemi, sensorik och näringslära, 
och livsmedelstekniska processer. Ett vetenskapligt 
tänk kombinerat med en affärsmodell som innefattar  
kommunikation med kunder och konsumenter är 
nödvändigt för att skapa en hållbar sockerreducering 
och vinna marknadens förtroende”

- Dr. Roger Aidoo, Head of R&D, Bayn Europe AB



FINANSIELL RAPPORT

EKONOMISKT UTFALL

INTÄKTER 
Totala intäkter under året har ökat  till 3 859 (2 778) TSEK. 
Nettoomsättningen uppgick  till 2 255 (941) TSEK.  
Nettoomsättningen ökade med 90 % under kvartalet och 
med 140 % under året.  

KOSTNADER
Kostnaderna ökade under året till 13 855 (9 694) TSEK. 
Kostnadsökningen är hänförlig till varuinköp, 
personalkostnader samt avskrivningar av immateriella 
anläggningstillgångar. 

RESULTAT
Rörelseresultatet minskade till -9 660 (-6 817) TSEK.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till  
-10 463 (-5 676) TSEK.

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

Bolagets likviditetssituation följs löpande och bolaget är i 
behov av ytterligare finansiering. Den långsiktiga finansier-
ingslösningen tillsammans med L1 Capital är en viktig del 
för att trygga framtida behov och ledningens  och styrels-
ens samstämmiga uppfattning är att likviditetssituationen 
kommer att tryggas framåt. 

ÖVRIGT
Personal
Medelantalet anställda var under perioden 8 (6) och  
antalet anställda vid periodens utgång var 9 (8).

Antal aktier
Bolaget hade 9 727 223 aktier den 31 dec (6 501 627). 
Det fanns 1 500 604 utestående teckningsoptioner per 
den 2017-12-31. 

 
Genomsnittligt antal aktier under perioden var 7 731 444 
(5 009 950) aktier och efter utspädning 7 845 111  
(5 123 617).

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 årsredovisningen och företagets hemsida 
www.bayneurope.com.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna redogörelse är upprättad enligt  
Årsredovisningslagen 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 2018.

ÅRSSTÄMMA OCH UTDELNING
Bolagets årsstämma äger rum den 31 maj 2018 klockan 
13.00 på Hornsgatan 79, Stockholm.

Styrelsen kommer att  föreslå årsstämman att  ingen ut- 
delning lämnas för 2017.

Årsredovisningen publiceras den 22 mars 2018 och  
kommer att finnas tillgänglig på Bayns hemsida samt  
skickas ut till dem som önskar. 

NÄSTA RAPPORTDATUM
Delårsrapport för kvartal 1, 2018 publiceras den  
24 maj 2018. 

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

Denna redogörelse har ej granskats av bolagets  
revisorer.

Stockholm den 23 februari 2018 
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 
 
 
Totalt antal aktier emission  
Total antalt aktier efter utspädning (TO) 
 

EKONOMISKT UTFALL

Rapport över resultat

Kvartal 4  
2017

Helår 
2017

Kvartal 4 
2016

Helår  
2016

 
 
 

348

431

366
1 145

-953

-1 387

-1 823
 

-1 711

-56

-4 785

-273

-5 058

-

-5 058

-0,18

-0,16

9 727 223
11 227 827

 
 
 

183

357

362
902

-382

-1  357

-1  422
 

-71

17

-2 313

-30

-2 343

-

-2 343

-0,25

-0,24

6 501 627
6 615 294

 
 
 

2 255

1 174

430
3 859

-1 858

-3 498

-6 103
 

-1 934

-126

-9 660

-336

-9 996

-

-9 996

-0,71

-0,62

9 727 223
11 227 827

 
 
 

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

6 501 627
6 615 294
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Belopp i TSEK Dec 2017  Dec 2016  

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar  6 486 6 934 
Materiella anläggningstillgångar 691 737 
Finansiella anläggningstillgångar 123 163 

Summa anläggningstillgångar  7 300 7 834 

Omsättningstillgångar

Varulager 1 292 927  

Kundfordringar  164 127 

Övriga omsättningstillgångar 3 087 402 

Likvida medel 922 835 

Summa omsättningstillgångar  5 465 2 291  

SUMMA TILLGÅNGAR 12 765 10 125 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

Eget kapital   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital 2 106 1 430 

Ej registrerat aktiekapital

Fond för balanserade utgifter 975 1 422 

Fritt eget kapital   

Överkursfond 28 551 21 251 

Ej registrerad överkursfond

Emissionslikvid 1 293 - 

Balanserad vinst eller förlust -18 204 -11 735 

Periodens resultat -9 996 -6 916 

Summa eget kapital 4 725 5 452 

Långfristiga skulder    

Räntebärande skulder  3 983 1 620 

Summa långfristiga skulder  3 983 1 620 

Kortfristiga skulder    

Räntebärande skulder 925 793 

Leverantörsskulder  510 813 

Övriga skulder  2 622 1 447 

Summa kortfristiga skulder  4 057 3 053  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 765 10 125 

Rapport över finansiell ställning

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

Nyemission 596   5 996

Avsättning till reserver - Aktivering av  
utvecklingsutgifter  1 423 -1 423

Disposition enligt beslut av årets årsstämma   -5 128  5 128

Periodens resultat     -6 916

Utgående balans per 31 december 2016 1 430 1 423 -11 736 21 251 -6 916 
   

Ingående balans per 1 januari 2017 1 430 1 423 -11 736 21 251 -6 916

    

Nyemission 676   7 300 

Pågående nyemission    1 293 

Avsättning till reserver - Aktivering av  
utvecklingsutgifter  -448 448

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

Periodens resultat     -9 996

Utgående balans per 31 december 2017 2 106 975 -18 204 29 844 -9 996

Rapport över förändringar i eget kapital

EKONOMISKT UTFALL

Belopp i TSEK Aktiekapital  Reserver Balanserat  Överkursfond Periodens 
   resultat  resultat
   

Ingående balans per 1 oktober 2016 1 250 619 -10 932 21 431 -4 573

Nyemission 180   

Pågående nyemission    -180 

Avsättning till reserver - Aktivering av  
utvecklingsutgifter  804 -804

Disposition enligt beslut av årets årsstämma     -2 343

Periodens resultat     

Utgående balans per 31 december 2016 1 430 1 423 -11 736 21 251 -6 916 
   

Ingående balans per 1 obtober 2017 1 705 1 423 -18 652 24 351 -4 938

    

Nyemission 401   4 700 

Pågående nyemission    793 

Avsättning till reserver - Aktivering av  
utvecklingsutgifter  -448 448

Disposition enligt beslut av årets årsstämma:     -5 058

Periodens resultat     

Utgående balans per 31 december 2017 2 106 975 -18 204 29 844 -9 996
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Belopp i TSEK 

Resultat före skatt 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  
varav avskrivningar 

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

                                                                                                              
Enligt balansräkning 
 

 

Rapport över kassaflöden

EKONOMISKT UTFALL

              Helår 
               2017

            -9 996 
                     - 

      1 934         

            -8 062 
 

 
 

               -365 
            -2 722 
                686 

 

            -2 401

          -10 463

 

            -1 174 
               -266 
                  40 
           -1 400

 
 

             9 269 
             2 681 
           11 950 
 
                  87 
                835 
                922 
 
                922 

        Kvartal 4 
               2016

            -2 343 
                     - 
                   71 

            -2 272 
 

 
 

                176 
                  77 
             2 015 

 

             2 268

                   -4

 

-357 
               -127      
                     - 
               -484

 
 

                     - 
                     - 
                     - 
 
               -488 
             1 323 
                835 
 
                835

              Helår 
               2016

            -6 916 
                     - 
                 141 

            -6 775 
 

 
 

               -353 
               -152 
             1 604 

 

             1 099

           -5 676

 

  -1 423 
              -879 
                -73 
           -2 375

 
 

             6 593 
                983 
             7 576 
 
               -475 
             1 310 
                835 
 
                835 

        Kvartal 4 
               2017

            -5 058 
                   - 

1 711 
           

            -3 347 
 

 
 
                196 
           - 1 345     

-2 959 

           - 4 108

            -7 455 

-430 
              -189 
                -50 
              -669 
 

             5 894 
             2 893 
             8 787 
 
                663 
                259 
                922 
 
                922
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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 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, 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.



BAYN EUROPE AB
Hornsgatan 79, 118 49 Stockholm, Sweden

Tel +46 (0)8 613 28 88 | info@bayn.se
www.bayneurope.com


