
Bayns sockerreducerade produkter godkända av Harrod's Beijing
Bayns produkter har genomgått en period av tester och utvärderingar av Harrod's Beijing och flera andra kända livsmedelskedjor i Kina. Ett
helt set av Bayns sötningslösning EUREBA®, för söta livsmedel som läsk, glass och choklad är nu godkänt. EUREBA® sötningslösningar bidrar
med smak, konsistens och är kostnadseffektiva samtidigt som de sänker de ohälsosamma kalorierna.

"Kina är en dynamisk marknad med en enorm potential för sötsaker, särskilt nordiska sådana eftersom den nordiska livsstilen ses som hälsosam. Den
kinesiska marknaden är mycket komplex och utmanande vad gäller varumärken och preferenser i smak", säger Lucy Dahlgren, grundare och
styrelseledamot i Bayn Europe. "Vi är mycket glada att vår samarbetspartner Huahe introducerade vår sockerersättningslösning till premiumkaféer som
Harrod's i Beijing, och kända kök, inklusive kedjan för den största tårttillverkaren Holiland, och No.4 Kitchen för Kinas storcelebriteter. Dessa proof of
concept och detta stöd hjälper Bayn att stärka vår position som ledande inom sockerreducering i Kina."

"Kina är en enorm marknad för sötsaker. Konsumenten är visserligen medveten om de negativa effekterna av överkonsumering av socker men vill inte
kompromissa med smaken för sin njutning. Vi är väldigt glada att jobba ihop med Bayn Europe och deras lösning EUREBA®. Den här
sockerersättningslösningen fungerar bra i våra strategiskt utvalda livsmedelskedjor. Vi har nu kartlagt en strategi för en väg till marknaden tillsammans med
Bayns lösning", säger Aaron Sun, Managing Director på Bayn Beijing (under registrering i Beijing, Kina).

(This text 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. Från naturliga råvaror skapar Bayn nya, 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


