
  

PRESSEMEDDELELSE  

Bayn  og  R2  Group  indleder  nordisk  samarbejde  om    

EUREBA®  Stevia  
Stockholm,  18  September  2014  –  Bayn  Europe  AB  og  R2  Group  A/S  har  indgået  

en  aftale  om  et   langsigtet   samarbejde  om  levering  og  distribution  af   

EUREBA  ®  -‐   naturlige  innovative  løsninger  indenfor  sukkerreduktion  –  i   

Norden.   Samarbejdet  mellem  Bayn´s  R&D  afdeling  og  R2  Groups  

nyetablerede  Food  Innovation  Centre  vil   både  styrke  Bayn´s  position  på  

de  nordiske  markeder  og  fremme  udviklingen  af   avancerede  kundedrevne  

løsninger  indenfor  naturlige  sødemidler  t i l    levnedsmiddelindustrien.   

  
”Bayn  og  R2  Group  deler  visionen  om  at  tilbyde  funktionelle  og  komplette  løsninger  til  

naturlige  kaloriefri  sødemidler  til  levnedsmiddelindustrien  som  alternativ  til  kun  at  

sælge  Stevia  som  en  enkelt  ingrediens”,  siger  Lucy  Dahlgren,  Administrerende  Direktør  i  

Bayn.  ”Gennem  dette  stærke  samarbejde  vil  vi  kunne  tilbyde  innovative  løsninger  

indenfor  sukkerreduktion  baseret  på  Stevia,  som  vil  opfylde  de  specifikke  krav  fra  de  

nordiske  markeder,  hvor  R2  Group  allerede  har  en  stærk  position”.  

    

Bayn  og  R2  Group  vil  sammen  teste  og  udvikle  løsninger  indenfor  sukker-‐  og  

kaloriereduktion  i  både  eksisterende  og  nye  produkter.  Kombinationen  af  Bayn´s  

ekspertise  indenfor  applikationer  med  Stevia  og  R2  Groups  ekspertise  inden  for  Food  

Solutions  udgør  en  lovende  platform  for  en  realisering  af  strategien  om  naturlige  og  

funktionelle  løsninger  til  sukker-‐  og  kaloriereducerede  produkter  på  de  nordiske  

markeder.  

    

”Som  en  del  af  vores  strategi  om  sukkerreduktion  har  R2  Group  valgt  Bayn  som  

samarbejdspartner  for  Stevia  takket  være  deres  anderledes  tilgang  til  markedet”,  siger  

Steen  Nordmark,  Commercial  Director  i  R2  Group.  ”Bayn´s  strategi  er  at  tilbyde  færdige  

blandinger  til  sukkerreduktion  under  varemærket  EUREBA  ®,  udviklet  og  optimeret  i  

tæt  samarbejde  med  kunderne.  Dette  gør,  at  kunderne  hurtigt  kan  få  deres  produkter  ud  

på  markedet.  R2  Group  har  ressourcerne  til  at  producere  EUREBA  ®  blandinger  til  de  

nordiske  markeder,  hvilket  vi  kommer  til  at  gøre  i  tæt  samarbejde  med  Bayn´s  R&D  

team  samt  vores  egne  aromaspecialister  og  tekniske  team  i  vores  Food  Innovation  

Centre.  Stevia  er  kommet  for  at  blive,  og  med  den  rette  tilgang  til  markedet  vil  dette  

samarbejde  give  begge  firmaer  store  muligheder”.  

    



  

For  yderligere  information  kontakt  venligst:   

Lucy  Dahlgren,  Administrerende  Direktør  Bayn  Europe  AB,  tlf.:  +46  73  73  86  752,    

e-‐mail  ld@bayn.se  

Steen  Nordmark,  Commercial  Director  R2  Group  A/S,  tlf.:  +45  40  41  54  02,    

e-‐mail  stn@r2group  eu  

  

Om  Bayn  Europe  AB  

Bayn  er  et  innovativt  firma  med  base  i  Stockholm,  specialiseret  i  naturlige  og  sundere  

sukkerreduktionsløsninger  med  Stevia.  Bayns  produkter  bliver  solgt  på  de  europæiske  

markeder  under  varemærket  EUREBA®.  Bayn  arbejder  intensivt  med  naturlige  bulk-‐

ingredienser  i  sine  Stevia-‐applikationer  for  at  optimere  smag,  konsistens  og  

omkostninger  til  fordel  for  sundhed  og  miljø.  Bayn  fokuserer  på  videnskabelig  forskning  

og  arbejder  efter  strenge  etiske  og  kvalitetsmæssige  retningslinjer.  

For  mere  information  se  www.bayn.se    

 
OM  R2  Group  A/S  

R2  Group  er  et  dansk  firma,  som  producerer  og  distribuerer  levnedsmiddelingredienser  

og  innovative  løsninger  til  levnedsmiddelproducenter.  Med  hovedkontor  i  Jylland,  

produktionsfaciliteter  i  København,  salgskontor  i  Sverige  og  sælger  i  Finland  er  R2  

Group  veletableret  og  stærk  på  de  nordiske  markeder.  R2  Group  er  en  kompetent  

samarbejdspartner  til  levnedsmiddelproducenter  i  Norden  indenfor  kvalitetssikring,  

logistik,  markedskendskab,  teknisk  viden  og  innovation.  Firmaet  blev  grundlagt  i  1884.  

For  mere  information  se  www.r2group.eu    


