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BAYN EUROPE AB - ÅRSREDOVISNING 2018 

BAYN  EUROPE AB är en oberoende sock-
erreduceringsspecialist för livsmedelspro-
ducenter. Vi erbjuder kostnadseffektiva 
råvaruingredienser samt totallösningar 
för sockerreducering, från naturliga käl-
lor, med fokus på smak, konsistens och 
näringsvärde. 

 
 

Vår vision är att vara en globalt ledande 
specialist på hälsosam sockerreducering. 

Vår mission är att bygga en hälsosam-
mare 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 kortnamnet Bayn. 
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Bayns produkter 

EUREBA® : Naturliga totallösningar för socker- 

och kalorireducering. Lösningarna är kostnads-

effektiva och utvecklade av Bayn med fokus på 

smak, näringsvärde och konsistens. EUREBA®  

ersätter socker 1:1 utan att göra avkall på smak-

upplevelsen. 

NAVIA® : Ett sortiment av naturliga och kosteffek-

tiva kvalitetsingredienser för sockerreducering. 

NAVIA® riktar sig till livsmedelsproducenter och 

består bland annat av naturliga botaniska extrakt, 

till exempel det högintensiva sötningsmedlet  

stevia, naturliga färgämnen från tomatextrakt, 

naturliga konserveringsmedel och rosmarin-

extrakt.  
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VD HAR ORDET 

2018 - genombrottets år  

2018 var året då försäljningen av EUREBA® tog 
fart på riktigt. Det var också omställningarnas 
år. I det andra kvartalet tog jag över som verk-
ställande direktör efter företagets grundare, 
Lucy Dahlgren, som då valdes in i styrelsen. 
Därigenom kommer vi även i fortsättningen att 
kunna tillgodogöra oss Lucys stora kunskaper 
och nätverk inom sockerreducering. Ett stort 
tack till henne för hennes  
passionerade engagemang för folkhälsan och 
för Bayn Europe AB. 
 
Styrelsen förstärktes med Gunnar Ek, legenda-
risk förgrundsgestalt i Aktiespararna och bank-
direktör som tillför oss bland annat en ovär-
derlig kunskap om aktiemarknaden och dess 
dynamik. 
 
Under försommaren påbörjade vi reguljära 
leveranser av EUREBA®, våra egna sockerer-
sättare som kan ersätta socker rakt av utan 
ytterligare formulering. Produkten är unik så-
tillvida att den produceras helt på råvaror som 
tillverkats av naturliga råmaterial och att an-
vändaren inte behöver fundera på dosering 
eller bismaker. EUREBA® har presenterats för 
uppåt hundra livsmedelsproducenter under 
året vilket gör att vi har tydliga förhoppningar 
om ökande volymer mellan nu och det första 
kvartalet 2020. 
 
För att kunna möta dessa krav har vi organise-
rat om verksamheten i tre tydliga avdelningar 
med tre tydliga ansvarsområden: administ-
ration, sälj och marknad, samt forskning och 
utveckling. För att bättre kunna fokusera på de 
nya produkterna har vi skapat produktområ-
det foodservices/bakery, som arbetar med EU-
REBA®-sötade halvfabrikat, till exempel cho-
kladkomponenter till bageriindustrin eller 
fruktripplar för mejeriindustrin. 
 
För att kunna möta den förväntade efterfrå-
geökningen har vi skalat upp produktionen av 
de produkter som vi säljer regelbundet, så att 
vi nu kan producera upp till 70 ton per månad i 
Norden mot tidigare sex ton i testanläggning-
en i Bulgarien. Vi har även en möjlig lösning 
som skulle kunna producera uppemot 300 ton 
per månad under utprovning.  

 

Vad avser marknadsarbetet har ett nytt CRM-
system och ett projektledningssystem imple-
menterats, vilket gör det möjligt att driva och 
följa upp kampanjer. Marknadsavdelningen 
har förstärkts med en erfaren marknadschef 
och antalet distributörer har utökats. 
 
De internationella projekten har koncentrerats 
till att enbart arbeta med sötning som ingredi-
enser i färdigprodukter. Exempel på detta är 
yoghurt i Finland, glass i Schweiz och Sverige, 
proteindrinkar i Baltikum samt choklad och 
glass i Kina. De senare är föremål för ett annat 
regulativsystem som tar längre tid än förväntat 
att tillfredsställa. Dock har vi slutit avtal om en 
första serie leveranser till den kinesiska glass-
industrin och chokladprodukterna blir nästa 
prioritet. 
 
Medan vi därmed har kontroll på de industri-
ella komponenterna har vi fortsatt en finansiell 
situation som manar till försiktighet med kost-
naderna. Alla tillgängliga resurser går till sälj- 
och utvecklingsaktiviteter som har direkt kund-
anknytning. Under 2019 skall vi nå fram! 

 

Patrik Edström 

VD, Bayn Europe AB 
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NATURLIG SÖTMA PÅ FLER SÄTT 

Vi föds med smak för sött. Det ligger i vår biologi. I naturen är de växter som är säkra att äta mestadels söta. De 

som är giftiga smakar ofta beskt eller surt. Söt smak signalerar också fler kalorier och protein, som var, och är, en 

förutsättning för vår överlevnad. I naturen finns ett stort antal frukter och råvaror som kan användas för sötning 

av livsmedel. Stevia är bara en av dem. 

En av de mer intressanta naturliga råvarorna som kan användas för sötning är monkfruit, eller luo han guo. Bayn 

har bra kännedom om monkfruit och i vårt produktsortiment finns redan chokladbaser, utvecklade med 

monkfruit, för den kinesiska marknaden där stevia inte är godkänt för sötning av just choklad. EFSA, the European 

Food Safety Authority, har ännu inte godkänt monkfruit för den europeiska marknaden men den är under utred-

ning. Det är en klar fördel för Bayn att när EFSA väl godkänt monkfruit för sötning av livsmedel står Bayn redan 

klar med både produkter och erfarenhet. 

Monkfruit-extrakt är 300 gånger sötare än socker och har använts i Kina i nästan ett millenium för både sötning av 

livsmedel och för medicinskt bruk.  

”Den ger en mycket spännande sötma, den går riktigt väl ihop 

med stevia. Den har en mer fruktig smak som kan balansera de 

möjliga bismakerna från stevia, ” säger Suzanne Preddie-Atterby 

på Supply Chain Management på Bayn. 

Monkfruit 

FRAMTIDA UTVECKLING 

Bayns leveransstrategi bygger på att kunna leverera med en så liten miljöpåverkan som möjligt, därför strävar vi 

efter att bygga upp ett nät av kontraktstillverkare så att vi alltid kan leverera från produktionsenheter som ligger så 

nära kunden som möjligt.  

I samband med detta har vi arbetat på att utvärdera tre tillverkare i  Europa och hittills en producent i Kina. Vi för 

även diskussioner med en producent i västra Kanada för Nordamerikas västkust. 

En alternativ strategi skulle kunna bygga på att Bayn utökar organisationen med egen produktionskapacitet. För-

studier för en sådan utveckling har inletts med ett företag i engineeringsbranschen. Alla beslut i den riktningen 

måste underställas bolagets ägare när alla förarbeten föreligger. Detta ligger dock några år fram i tiden. 
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ÅRET I KORTHET 

ÅRET I KORTHET 

Intäkter 5 017 TSEK 

Rörelseresultat -10 088 TSEK 

Årets resultat -10 321 TSEK 

Resultat per aktie* -0,40 SEK 

Resultat per aktie efter utspädning** -0,38 SEK 

 
*Antalet aktier är beräknat på 25 859 964 st.  

**Antalet utestående teckningsoptioner är 1 500 064. 

FÖRSÄLJNINGEN UNDER 2018 

I huvudsak är det försäljningen av produktsegmentet 
EUREBA® till befintliga kunder som varit den största 

framgången under året. Sockerersättaren EUREBA®  
D-01, för mejeriprodukter, har sålts framgångsrikt i flera 
länder. Den största kunden är för närvarande en estnisk 
koncern som tillverkar proteinpuddingar. I Sverige har 
sockerersättaren använts i bland annat Hemglass’ nya 
glassmix utan tillsatt socker. 
 
Bayn har haft en stark orderingång under året. Vi har 
också satsat på att utbilda våra distributörer att ställa om 
till att sälja EUREBA®. 

NYA NYCKELPERSONER I BOLAGET 

Under året tog Patrik Edström över som VD efter företa-
gets grundare Lucy Dahlgren som valdes in i styrelsen för 
Bayn, och Mats Källqvist började som marknads- och 
försäljningschef. 

DET NYA ÅRET 

Under 2018 har Bayn levererat på en rad viktiga punkter 
såsom kvalitetssystem, en fokuserad organisationsstruk-
tur och en ökad tillverkningskapacitet. Resultatet blev att 
sockerersättaren EUREBA® etablerades på marknaden 
och att försäljningen nu ökar. Det sker en stadig ökning i 
takt med att kunderna lär sig fördelen med produkten.  

Den närmaste framtiden handlar mycket om att etablera 
ett koncept för e-marketing som bland annat innehåller 
ett starkt inslag av content-marketing som till exempel 
kan spridas via hemsidan, influencers eller genom mail-
kampanjer. 

Free-from är en trend som stadigt ökar, och produkter 
fria från tillsatt socker är en stor del av denna marknad. 
Bayn har både kunskap och erfarenhet att kunna ta plats 
här. Med bra produkter som inte tullar på smakupple-
velse eller munkänsla, har Bayn lösningar som passar 
konsumenternas krav.  

Överkonsumtion av socker ligger högt på listan på vad 
konsumenter vill reducera, och de förväntar sig att livs-
medelsproducenterna uppmärksammar detta.  

En annan stark trend är att kunna leverera veganska al-
ternativ. Även här ligger vi bra till, Bayns produkter pas-
sar bra i en vegansk livsstil. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

EKONOMISK REDOVISNING 

Styrelsen och verkställande direktören för Bayn Europe AB (publ.) får härmed avge 

årsredovisning för räkenskapsåret 2018. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

INFORMATION OM VERKSAMHETEN 

Bayn Europe AB (publ.) är en oberoende sockerreduceringsspecialist för livsmedelsproducenter. Vi 

erbjuder kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering, från naturliga 

källor, med fokus på smak, konsistens och näringsvärde. Bayn Europe AB (publ.) har en filial samt ett 

dotterbolag i Bulgarien. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET  

• Patrik Edström blir ny CEO för Bayn i april. 

• Lucy Dahlgren och Gunnar Ek valdes in i styrelsen i maj.  

• Samarbetsavtal om tillverkning tecknat med Honsea i Kina.  

• Bayn får bra respons för sina produkter på Health Ingredients Europe-mässan i Frankfurt.  

• Nettoomsättningen ökade med 43 % under året.  

• Under perioden har två emissioner genomförts om totalt 11,2 MSEK. 

• Under året har 1300 TSEK aktiverats i personal och omkostnader. 

• Bayn har under året gjort avskrivningar på aktiveringar med 1 881 TSEK.  

• Likvidation av dotterbolaget Bayn Bulgaria har inletts. 

• Samarbete om tillverkning har överenskommits med Fipros A/S, Danmark. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT  

• Bayns EUREBA® D-01 i Hemglass sockerfria sortiment.  

• Bayn klar för slutcertifiering i ISO 9001:2015 efter genomfört steg 1. 

• Rekordorder av EUREBA® i februari.  

• Leverans av stor order av EUREBA® D-01 för sötning av glass i Kina inför det kinesiska nyåret.  



Bayn Europe AB - Årsredovisning 2018 

7 

EKONOMISKT UTFALL 

Flerårsöversikt 

Förändring av eget kapital 

Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (SEK):

ansamlad förlust -29 822 162

överkursfond 40 395 065

årets förlust -10 321 099

251 804

disponeras så att i ny räkning överföres 251 804

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Flerårsöversikt (TSEK) 2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 3 217 2 255 941 1 357 725

Resultat efter finansiella poster -10 321 -9 996 -6 916 -5 128 -4 049

Avkastning på eget kapital (%) neg neg neg neg neg

Soliditet (%) 72 37 73 73 81

(SEK) Aktiekapital Reserver Överkurs-

fond

Balanserat 

resultat

Årets resultat Totalt

Ingående balans per 1 januari 2018 2 106 143 2 076 943 29 844 028 -19 305 871 -9 995 607 4 725 636

Nyemission 3 583 049 10 551 036 14 134 085

Disposition enligt beslut av årets årsstämma: -9 995 607 9 995 607 0

Avsättning till reserver - Aktivering av 

utvecklingsutgifter 520 684 -520 684 0

Årets resultat -10 321 099 -10 321 099

Utgående balans per 31 december 2018 5 689 192 2 597 627 40 395 064 -29 822 162 -10 321 099 8 538 622
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EKONOMISKT UTFALL 

Resultaträkning 

(SEK) Not 2018-01-01

- 2018-12-31

2017-01-01

- 2017-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 3 216 967 2 255 199

Aktiverat arbete för egen räkning 1 299 899 1 173 562

Övriga rörelseintäkter 500 586 429 742

5 017 452 3 858 503

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -1 336 738 -1 983 281

Övriga externa kostnader -4 063 196 -3 498 255

Personalkostnader 3 -7 445 067 -6 103 170

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar -2 260 015 -1 933 896

-15 105 016 -13 518 602

Rörelseresultat 5 -10 087 564 -9 660 099

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter -233 535 -335 508

-233 535 -335 508

Resultat efter finansiella poster -10 321 099 -9 995 607

Resultat före skatt -10 321 099 -9 995 607

Skatt på årets resultat 6  -  -

ÅRETS RESULTAT -10 321 099 -9 995 607
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EKONOMISKT UTFALL 

Balansräkning 

(SEK) Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

7 5 904 263 6 485 791

8  -  -

5 904 263 6 485 791

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 9 312 766 691 354

312 766 691 354

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 10, 11 100 000 50 236

Andra långfristiga fordringar 12 72 800 72 800

172 800 123 036

Summa anläggningstillgångar 6 389 829 7 300 181

Omsättningstillgångar

Varulager mm 4

Råvaror och förnödenheter 1 434 684 1 291 917

1 434 684 1 291 917

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 370 573 164 139

Fordringar hos koncernföretag 2 431 235 2 294 074

Övriga fordringar 35 324 132

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 302 639 468 172

3 104 482 3 250 517

Kassa och bank 802 725 922 241

Summa omsättningstillgångar 5 341 891 5 464 675

SUMMA TILLGÅNGAR 11 731 720 12 764 856

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 

och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 

samt liknande rättigheter
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EKONOMISKT UTFALL 

Balansräkning 

(SEK) Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 5 689 192 2 106 143

Fond för utvecklingsutgifter 2 597 627 2 076 943

8 286 819 4 183 086

Fritt eget kapital

Överkursfond 40 395 065 29 844 028

Balanserad vinst eller förlust -29 822 162 -19 305 871

Årets resultat -10 321 099 -9 995 607

251 804 542 550

Summa eget kapital 8 538 623 4 725 636

Långfristiga skulder

Konvertibla lån 13  - 3 000 000

Skulder till kreditinstitut 14 1 000 000 982 510

Summa långfristiga skulder 1 000 000 3 982 510

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 141 667 425 000

Leverantörsskulder 850 037 509 990

Skulder till koncernföretag 171 675 325 040

Aktuella skatteskulder 54 069 74 042

Övriga skulder 342 533 681 915

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 633 116 2 040 723

Summa kortfristiga skulder 2 193 097 4 056 710

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 731 720 12 764 856
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NOTER 

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER  

Allmänna upplysningar  

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisnings-

lagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovis-

ning (K3).  

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 

inflyta.  

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvär-

den där inget annat anges.  

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till ba-

lansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelseford-

ringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan 

kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skul-

der redovisas som finansiella poster.  

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregå-

ende år.  

Bedömningar och uppskattningar  

Följande av styrelsens bedömningar har haft betydande effekt 

på redovisade belopp i årsredovisningen:  

Under räkenskapsåret har bolaget valt att aktivera direkta  

löne- och omkostnader hänförliga till utvecklingen av recept 

för steviabaserade sötningsmedel. Ett arbete som bedöms ha 

stor intäktspotential framöver.  

Bolaget bedömer det inte sannolikt att de genererar vinst un-

der kommande räkenskapsår varför ingen uppskjuten skatte-

fordran har tagits upp.  

Intäktsredovisning  

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits 

eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är 

sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogö-

ras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som in-

täkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade 

med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.  

Immateriella tillgångar  

Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anlägg-

ningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att 

samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt uppar-

betad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av 

under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsätt-

ningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.  

Anläggningstillgångar  

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till 

anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 

enligt plan och eventuella nedskrivningar.  

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden 

med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningspro-

cent tillämpas:  

Immateriella anläggningstillgångar 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken - 20% 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier, verktyg och installationer - 20% 

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som 

operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas 

som en kostnad linjärt över leasingperioden.  

Ersättningar till anställda  

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som 

företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar ut-

görs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, 

bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). 

Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då 

det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en 

ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig 

uppskattning av beloppet kan göras.  

Koncernförhållanden 

Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undan-

tagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3 § upprättas ingen 

koncernredovisning. 

Nyckeltalsdefinitioner  

Nettoomsättning  

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter 

samt intäktskorrigeringar.  

Resultat efter finansiella poster  

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före 

skatter.  

Avkastning på eget kapital (%)  

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapi-

tal (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för upp-

skjuten skatt).  

Soliditet (%)  

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver 

med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslut-

ning.  

 

EKONOMISKT UTFALL 
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NOTER 

Not 2  Ställda säkerheter

(SEK) 2018-12-31 2017-12-31

Företagsinteckning 3 500 000 3 500 000

Säkerheter ställda till förmån för koncernföretag

Fastighetsinteckning 50 000 50 000

Not 3  Medelantalet anställda

2018 2017

Medelantalet anställda 10 8

Del kvinnor 64 % 66 %

Del kvinnor i styrelsen 50 % 66 %

Not 4  Varulager

2018 2017

1 434 684 1 291 917

Not 5  Inköp och försäljning mellan koncernföretag

2018 2017

62,58% 10,73%

14,45% 25,72%

Not 6  Aktuell och uppskjuten skatt

Avstämning av effektiv skatt

2018 2017

Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt -10 321 099 -9 995 607

Skatt enligt gällande skattesats 22,00 2 270 642 22,00 2 199 034

Ej avdragsgilla kostnader -8,92 -920 173 -0,17 -16 816

Ej skattepliktiga intäkter  -  -  - 6

Ej aktiverad skattefordran -13,08 -1 350 469 -21,83 -2 182 224

Redovisad effektiv skatt  -  -  -  -

Not 7  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 8 107 239 6 933 677

Inköp 1 299 899 1 173 562

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 407 138 8 107 239

Ingående avskrivningar -1 621 448  -

Årets avskrivningar -1 881 427 -1 621 448

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 502 875 -1 621 448

Utgående redovisat värde 5 904 263 6 485 791

Andel av årets totala inköp som skett från andra 

företag i koncernen. 

Andel av årets totala försäljningar som skett

till andra företag i koncernen.

Lager av råvaror
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NOTER 

Not 8  Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 109 439 109 439

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 109 439 109 439

Ingående avskrivningar -109 439 -109 439

Utgående ackumulerade avskrivningar -109 439 -109 439

Utgående redovisat värde  -  -

Not 9  Inventarier, verktyg och installationer

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 144 402 878 102

Inköp  - 266 300

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 144 402 1 144 402

Ingående avskrivningar -453 048 -140 600

Årets avskrivningar -378 588 -312 448

Utgående ackumulerade avskrivningar -831 636 -453 048

Utgående redovisat värde 312 766 691 354

Not 10 Andelar i koncernföretag

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 50 236 236

Inköp 50 000 50 000

Försäljningar/utrangeringar -236  -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 000 50 236

Utgående redovisat värde 100 000 50 236

Not 11 Specifikation andelar i koncernföretag

Namn Bokfört värde

Bayn Europe Financial AB 50 000

Bayn Brands AB 50 000

100 000

Org.nr. Säte:

Bayn Europe Financial AB 559131-8331 Stockholm

Bayn Brands AB 559152-1371 Gävle

Bayn Bulgaria LTD BG204200897 Sofia, Bulgarien
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NOTER 

Not 12 Andra långfristiga fordringar

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 72 800 162 690

Tillkommande fordringar  -

Avgående fordringar -89 890

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 72 800 72 800

Utgående redovisat värde 72 800 72 800

Not 13  Konvertibla lån

2018-12-31 2017-12-31

Konvertibla lån och liknande  - -3 000 000

Not 14  Skulder till kreditinstitut

Nedan framgår fördelning av långfristiga lån.

Lånebelopp Lånebelopp

2018-12-31 2017-12-31

Långivare

Almi Företagspartner 1 000 000 982 510

Kortfristig del av långfristig skuld 250 000 425 000
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Styrelsens underskrifter 

Stockholm den 21 mars, 2019 

Peter Werme 

Ordförande 

Lucy Dahlgren 

Ledamot 

Chatarina Schneider 

Ledamot 

Vår revisionsberättelse har lämnats, 

Allegretto Revision AB 

Anders Ericsson 

Auktoriserad revisor 

Gunnar Ek 

Ledamot 
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STYRELSE 

PETER WERME 

STYRELSEORDFÖRANDE 

Styrelsens ordförande och grundare av Första Entreprenörsfonden, som tidigt gick in i 

Bayn Europe AB genom sina fonder. Han har 30 års erfarenhet av finansmarknaden. Pe-

ter var med i det team som grundade ABB Investment Management och ABB Fonder 

1986/87, där han arbetade under tio års tid. Han har varit medgrundare och förvaltare 

av hedgefonder inom både SEB och Handelsbanken. Peter har en civilekonomexamen 

från Uppsala Universitet. Peter har genom bolag 3 527 399 aktier.  

CHATARINA SCHNEIDER 

STYRELSELEDAMOT 

Chatarina Schneider arbetar som VD för AmphoChem AB och Pemco AB, som i huvud-

sak 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 in-

ternationell försäljning och marknadsföring. Hon har erfarenhet inom strategi och 

affärsledning samt har lett många multikulturella team. Chatarina har även varit ansva-

rig för affärsverksamhet inom Akzo Nobel i Asien, med bas i Shanghai. Chatarina har en 

kemistexamen från Linköpings Universitet. Styrelsemedlem sedan 2017. Hon har genom 

ägande i bolag 344 317 aktier. 

GUNNAR EK 

STYRELSELEDAMOT 

Har studerat vid Chalmers Tekniska Högskola med inriktning mot Industriell organi-

sation. Han var tidigare bankdirektör under 1980-talet i Nordea, vice förbundsordfö-

rande i Aktiespararna och har varit ansvarig för bolagsbevakningen i 22 år. Ledamot i 

kommunfullmäktige i Göteborg. Styrelseledamot i Göteborgs Spårvägar, Vice ordfö-

rande i Lokalförvaltningen i Göteborg, en av Sveriges största fastighetsförvaltare. För-

valtare av Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskolas värdepappersportfölj. Gunnar har 21 

080 aktier i företaget och är styrelsemedlem sedan 2018.  

LUCY DAHLGREN 

STYRELSELEDAMOT 

Grundare av Bayn Europe. Utbildades på Aarhus School of Business i Danmark i mark-

nadsföring 1993. Därefter MBA i Project Management på Henley Management Col-

lege i England. Lucy har arbetat med stevia sedan 2007 och blev 2009 utnämnd till 

ambassadör för kvinnors företagande av Näringsdepartementet, utdelat av vice stats-

minister Maud Olofsson. Lucy Dahlgren har genom privat ägande och bolag 1 185 987 

aktier i Bayn. Lucy Dahlgren har tidigare suttit i Bayns styrelse och är nu tillbaka som 

styrelseledamot sedan 2018.  
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BAYN EUROPE AB 
Hornsgatan 79, SE-118 49 Stockholm 
Tel: +46-8-613 2888 
info@bayn.se 
www.bayneurope.com 


