
Bayn tecknar tillverkningskontrakt med den ledande kinesiska ingredienstillverkaren
Honsea
Efter en tids grundliga tester och utvärdering har Honsea Ltd. bemyndigat tillverkning av Bayns sockerersättningslösning EUREBA®, för att
möjliggöra och säkra tillförlitliga leveranser till den kinesiska marknaden för sockerreducering.

"Alla talar om Kinas stora mat- och livsstilsmarknad. För att lyckas på den marknaden krävs både hög kvalitetsnivå, och tillit mellan parterna. Nu är vi
mycket glada att vi har enats med Honsea om att de ska bli Bayns strategiska partner. Detta säkrar tillförlitligheten i vår leveranskedja så att vi kan möta
den kinesiska marknadens behov", säger Lucy Dahlgren, grundare och affärsutvecklingsansvarig styrelseledamot på Bayn Europe. "Förutom att ha
produktionsfördelen, har Honsea tillgång till råvaror i Kina eftersom de är ledande distributörer för stora ingredienstillverkare som Roquette, Dupont Danisco
och DSM, från vilka Bayn's ingredienser också kommer. Honseas engagemang med Bayn skapar en stark trovärdighet för Bayns inträde på den kinesiska
marknaden, och jag är mycket glad att våra lösningar och IP kan skyddas genom vårt varumärke och Bayns nära relation med Honsea."

"Att ändra eller ersätta det tillsatta sockret i förädlade livsmedel är en revolution i livsmedelsindustrin. Jag hade aldrig trott att någon livsmedelsproducent
kunde klara detta", säger Robert Lo, grundare av Honsea och Managing Director av Honsea Sunshine Biotech Ltd. "Jag är glad att Lucy leder ett
passionerat team vars arbete har resulterat i proof of concept och en smakacceptans som mött tillverkarnas behov. Vi kan nu med med gott förtroende
stödja Bayn Europe i tillhandahållandet av deras sockerersättningslösning EUREBA® till den kinesiska marknaden."

(This message will also be available in English on www.bayneurope.com/news)

För mer information, kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB, e-mail pe@bayn.se

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för
sockerreducering. Bayn skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets 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.
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com


