
Bayn Europe AB möter riksdagsledamot Erik Andersson för att diskutera samhällets
överkonsumtion av socker
Bayn strävar efter en hälsosammare värld där vi kan minska vår överkonsumtion av socker utan att ge avkall på att njuta av de godsaker vi
ändå äter. Med våra sockerreduceringslösningar är detta möjligt.

Tidigare i våras träffade representanter från Bayn riksdagsledamoten Erik Andersson för att diskutera tekniska lösningar för att reducera socker och
samhällets roll i detta. Som riksdagsledamot för Nya Moderaterna har Erik Andersson ett tydligt intresse för allmänhälsan och inser likt Bayn att
överkonsumtionen av socker i dagens samhälle är en risk inte bara för individens hälsa utan även något som kan orsaka samhället höga kostnader.

"Hälsofrågor är mycket viktiga för vårt parti", säger Erik Andersson. "Det var högst intressant att höra om Bayns lösningar och att det är möjligt att reducera
sockerhalten samtidigt som man bibehåller smaken. Vi ser varje dag hur övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar skapar lidande för människor. Att hitta en
lösning på detta är oerhört viktigt."

"Det är dags för politikerna att ta sitt ansvar runt överkonsumtion av socker i vårt samhälle. Det skapar ohälsa och onödiga sjukdomar, och gigantiska
vårdkostnader", säger Gunnar Ek, Bayns nye styrelseledamot och själv tidigare politiskt aktiv, som var med på mötet.

Bayn Europe AB är en oberoende utvecklare inom sockerersättningslösningar utvecklade ur naturliga råvaror. Våra innovativa och vetenskapligt utvecklade
lösningar hjälper både stora och små livsmedelsproducenter att utveckla konkurrenskraftiga, sockerreducerade produkter där smak, konsistens och
munkänsla bibehålls. Bayn har väl erkända lösningar för glass, choklad, konfektyr, dryck och bageriprodukter.

(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


