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BAYN EUROPE AB  

HALVÅRSRAPPORT 2019 

BAYN  EUROPE AB är en oberoende 
sockerreduceringsspecialist för livs-
medelsproducenter. Vi erbjuder kost-
nadseffektiva råvaruingredienser samt 
totallösningar för sockerreducering, 
från naturliga källor, med fokus på 
smak, konsistens och näringsvärde. 
 
 
Vår vision är att vara en globalt le-
dande specialist på hälsosam socker-
reducering. 
Vår mission är att bygga en hälsosam-
mare värld med mindre socker. 
Vår affärsidé är att utveckla och leve-
rera effektiva lösningar för sockerre-
ducering 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 kostnadseffektiva 

och utvecklade av Bayn med fokus på smak, närings-

värde och konsistens. EUREBA® ersätter socker 1:1 

utan att göra avkall på smakupplevelsen. 

NAVIA® : Ett sortiment av naturliga och kosteffektiva 

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, na-

turliga konserveringsmedel och rosmarinextrakt.  
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HALVÅRSRAPPORT 

JANUARI  - JUNI  2019 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN 

• Större efterfrågan än förväntat under årets första fyra 
månader ledde till en orderingång om 3,3 MSEK. (PM 16 
maj)  

• Ett estniskt företag placerar ytterligare en stororder om 
13,5 ton för leverans och fakturering under kvartal tre (PM 
19 juni)  

• Bayns teckningsoptioner serie TO4 rönte stort intresse 
hos aktieägarna och tecknades till nära 90 procent. (PM 26 
juni)  

• Bayn blir ISO-certifierade efter en snabb process med få 
avvikelser. Ett mycket lättmanövrerat system, enligt revi-
sorn från SCAB. (PM 2 maj)  

• Ett långsiktigt samarbete med content-byrån Kntnt inleds 
för att bygga närvaro och skapa uppmärksamhet om både 
Bayn och sockerreducering i allmänhet. (PM 13 maj)  

• Restaurang Grodan i Stockholm och Bayn i samarbete om 
socker-reducerade efterrätter. Att inte behöva ändra på 
vare sig tid eller mängd i recepten är EUREBA®s stora 
styrka, säger Nils Idevall på Grodan. (PM 11 juni)  

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN  

• Bayn rekryterar ny säljpersonal för Storbritannien och 
Irland. Detta är en mycket intressant marknad som ligger i 
framkant inom sockerreducering.  

• Pandy Protein och Bayn i nytt samarbete. Det tidigare 
samarbetet har nu utvecklats till att omfatta EUREBA® för 
tillverkning av Pandys sockerreducerade produkter.  

• Paradis-Is ger EUREBA® tummen upp och laddar för prov-
lansering i Danmark och USA under 2020.  

 

 

 

 

ANDRA KVARTALET I KORTHET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FÖRSTA HALVÅRET I KORTHET 

 

 

Kvartal 2

2019

Kvartal 2

2018

Intäkter 1 786 1 194 TSEK

Rörelseresultat -3 255 -3 048 TSEK

Resultat efter skatt -3 267 -3 205 TSEK

Resultat per aktie* -0,11 -0,31 SEK

Resultat per aktie efter 

full utspädning* -0,09 -0,27 SEK

 *Resultat per aktie är beräknat på 31 044 078. Antalet 

utestående teckningsoptioner är 6 841 484.

Jan-Jun

2019

Jan-Jun

2018

Intäkter 3 834 2 238 TSEK

Rörelseresultat -5 936 -6 278 TSEK

Resultat efter skatt -5 964 -6 454 TSEK

Resultat per aktie* -0,19 -0,63 SEK

Resultat per aktie efter 

full utspädning* -0,16 -0,55 SEK

 *Resultat per aktie är beräknat på 31 044 078. Antalet 

utestående teckningsoptioner är 6 841 484.

https://www.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayns-orderingang-okar-storre-efterfragan-an-vantat-under-januari-till-april/
https://www.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayns-orderingang-okar-storre-efterfragan-an-vantat-under-januari-till-april/
https://www.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europe-ab-far-ytterligare-stororder/
https://www.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europe-ab-far-ytterligare-stororder/
https://www.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europe-ab-far-ytterligare-stororder/
https://www.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europe-ab-far-ytterligare-stororder/
https://www.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/bayn-europe-ab-har-blivit-iso-certifierade-enligt-90012015/
https://www.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/bayn-inleder-langsiktigt-samarbete-med-content-marketing-byran-kntnt/
https://www.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/bayn-europe-ab-publ-information-om-pagaende-inlosenperiod-for-to4/
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VD HAR ORDET 

Nettoomsättningen upp ca 160 % första halvåret 

Under andra kvartalet har Bayn inlett samarbeten 
med två av Sveriges tongivande tillverkare av 
sockerfritt godis. Det har varit fråga om såväl re-
cepturutveckling, som rådgivning av regulatorisk 
och livsmedelsjuridisk natur. Det kombinerade 
ordervärdet under året bedöms ligga på 1,5 MSEK 
och den årliga potentialen beräknas framöver 
vara 4-5 gånger högre.  
 

Under februari och juni har bolaget tillförts kapi-
tal genom en riktad emission och en efterföljande 
emission baserad på gratis teckningsoptioner be-
rättigande till Bayn aktier med en rabatt motsva-
rande ca halva priset. Bayn levererar till sina 
ägare. Idag med de medel som står oss till buds 
och imorgon med de metoder som då kommer 
att vara tillgängliga tack vare vår expansion. Bayn 
är trots minskande burn rate fortfarande ett före-
tag som är i sin uppstart och som kommer att be-
höva söka finansiering för sina framtida projekt 
oavsett om det handlar om förvärv, investeringar 
i utrustning och faciliteter eller fortsatta mark-
nadsoperationer. Men dagen för break-even när-
mar sig. 
 

I mitten av halvåret erhöll Bayn sin ISO 9001/2015-
certifiering. Att detta certifieringsarbete kunde 
slutföras efter bara ett drygt halvår understryker 
ytterligare professionalismen hos Bayns personal-
styrka.  
 

Lucy Dahlgren, vår grundare och styrelseledamot, 
har under kvartalet fokuserat på att bygga vidare 
på ett fristående externt kooperativ som arbetar 
med en plattform för att utveckla affärsmöjlighet-
er mellan tillverkare av hälsosam, sockerreduce-
rad mat, och myndigheter och marknaden. För-
hoppningen är att projektet skall fungera som en 
katalysator för att stärka tillverkare av sockerfria 
matvaror. Affärsidén och den nödvändiga tek-
niska plattformen har stöd från Vinnova och Bayn 
delar deras bedömning att det kan vara till gagn 
för våra kunder och därmed också för Bayn. 
 
Utöver detta arbetar hon med att bygga ett nytt 
nätverk med fokus på att öka fokus på försäljning 
av sockerreducerade slutprodukter till konsumen-
ter. Nätverket This Reduce arbetar med digitala 
plattformar, och block chain-teknologi för att sä-
kerställa marknadens krav på spårbarhet.  

Under perioden har Bolaget även sjösatt sitt  
marknadsföringsprojekt med marknadsbyrån 
Kntnt AB, som går ut på att skapa innehåll i hemsi-
dan och att sökmotoroptimera så att flödet till 
hemsidan ökar och därmed skapar potentiella kun-
dämnen, så kallade prospects.  
 

Förra periodens utveckling i riktning mot mer  
systemstöd till olika delar inom bolaget har fortsatt 
så att försäljningsstödet och projektstyrningen har 
kompletterats med lagerstyrningsprogram och en 
ny IT-arkitektur som skall garantera större säker-
het och tillgänglighet.  
 

När nu Bayn går in i andra halvåret är det med 
större säkerhet och tillförsikt än någonsin tidigare. 
Vi har flera nya produkter, vi har en ny medarbe-
tare i Storbritannien som är Europas största mark-
nad för sockerreducerade konsumentprodukter, 
samt en rejält hungrig besättning som bara väntar 
på att få sätta tänderna i nästa marknadsområde.   

 

Patrik Edström 

Verkställande direktör 

 

 



Bayn Europe AB - Halvårsrapport 2019 

5 

BAYN UTVECKLING OCH MARKNAD 

Försäljningen under första halvåret har levererat 
enligt plan. Under senare delen av andra kvartalet 
har vi rekryterat säljkapacitet för de brittiska och 
irländska marknaderna. Internutbildningen är nu 
klar och vår nya kollega är operativ efter  
semesterperioden. Marknaden i Storbritannien 
fokuserar mycket på sockerreducering och stora 
satsningar är på gång från samhällets sida. Bland 
annat talar man om att endast tillåta sockerredu-
cerade produkter i skolors interna utbud och att 
ytterligare reducera socker i skolmaten. Läs BBCs 
artikel om detta här. 
 
Våra distributörer har presterat bättre jämfört 
med första halvåret 2018 och, som vi tidigare in-
formerat om i pressmeddelanden har vi haft re-
kordstor orderingång. Våra kunder är mycket 
nöjda med våra produkter, NAVIA® och EUREBA®, 
och hur enkla de är att använda i tillverkningen. 
NAVIA® är ett sortiment funktionella ingredienser 
från naturliga källor, t ex steviolglykosider för söt-
ning. Det faktum att EUREBA® så lätt kan ersätta 
socker 1:1 gör att recepturer och tillvägagångssätt 
inte behöver justeras särskilt, eller ens något, för 
tillverkarna. Både NAVIA® och EUREBA® säljer 
bra. 
 
Fokus under kvartalet har legat på att visa mark-
naden att Bayn är ett kunskapsföretag. Våra för-
säljningsstrategier har förfinats och samarbetet 
med Kntnt löper på bra. Tillsammans med Kntnt 
har vi byggt marknadsföringsinnehåll med hög 
kvalitet för att få potentiella kunder att kontakta 
oss i en större utsträckning. Drygt 15 artiklar har 
publicerats för att väcka marknadens intresse 
samt för att användas i marknadsföringssyfte. Vi 
kommer inom kort att lansera vårt digitala maga-
sin på webbsidan, med artiklar och kundreferen-
ser som ska användas i olika sammanhang. 
 
Bayn har under åren byggt upp sitt rykte som 
kunskapsbolag. En organisation som uppmärk-
sammat detta är Prescouter, som är en organi-
sation med rötter i Northwestern University i Illi-
nois, USA. De uppfattar Bayn som ett bolag med 
stor kunskap om sockerreducering och med bra 
produkter och tjänster. Prescouter rankar därför 
Bayn som ett av topp fem bolag i världen, vid si-
dan av t ex schweiziska Nestlé, inom sockerredu-
cering. Du kan läsa rapporten här: Topp fem 

Samtidigt gör detta att vi har ett större fokus på 
digitala kanaler. Vi har därutöver funnit nya ni-
scher där Bayns stora kunskap om lagar och regler 
för exportsatsningar kan komma till pass då vi hjäl-
per producentföretagen med denna kunskap.  
 
Utvecklingen av vår marknadsintroduktion i Kina 
har gett nya kontakter och potentiella samarbets-
partners. Sockerreducering befinner sig i en snabb 
utveckling och det gäller att inte bara förstå tren-
derna utan även utröna vilka trender som ska föl-
jas.  
 
Nu går budgetarbetet igång och vi sätter nya tuffa 
mål för 2020. Ambitionen är att fortsätta vår 
starka tillväxt. 

 

Mats Källqvist  

Head of Sales and Marketing  

 

 

Bayn Europe 
Ett av fem toppbolag i världen inom sockerreducering 

https://www.bbc.com/news/health-49348932
https://www.prescouter.com/2019/02/sugar-reduction-innovations-5-companies-solutions/?fbclid=IwAR3NH-zSUNEwdZKZDaDUJqPT-AbnhWDwc4oLR-qkfE3hRqegiTaSyA3_31k
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EKONOMISKT UTFALL 

Finansiell rapport 

INTÄKTER  

Totala intäkter under andra kvartalet har ökat till  
1 786 (1 194) TSEK. Nettoomsättningen uppgick till  
1 526 (641) TSEK.  
 

KOSTNADER  

Kostnaderna ökade under kvartalet till 5 041 (4 242) 
TSEK. Kostnadsökningen är hänförlig till inköp av råva-
ror, marknadskostnader samt avskrivningar.  
 

RESULTAT  

Rörelseresultatet ökade till -3 255 (-3 048) TSEK.  
 

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING  

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
till -1 928 (-2 978) TSEK.  

Likvida medel vid utgången av perioden uppgick till  
4 935 (663) TSEK.  

Bolagets likviditetssituation förbättras löpande genom 
ökade intäkter från försäljningen, men bolaget kan 
komma att behöva ytterligare finansiering för att fi-
nansiera etablering på nya marknader. Tidigare har 
detta tillgodosetts genom emissioner till aktieägarna 
eller till investerare.  
 

NYEMISSION  

Under andra kvartalet har en emission genomförts, 
vilken resulterade i att bolaget tillfördes 4,9 MSEK. 
Jämförande period förra året tillfördes bolaget genom 
en företrädesemission 6,1 MSEK.  
 

INVESTERINGAR  

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 326 
(353) TSEK för perioden, och bestod av aktiverade ut-
vecklingskostnader. 
 

ÖVRIGT  

Personal  

Medelantalet anställda var under perioden 11 (10) 
och antalet anställda vid periodens utgång var 11 (11).  

Antal aktier  

Bolaget hade 31 044 078 aktier den 30 juni  
(10 320 846).  

Det fanns 6 841 484 utestående teckningsoptioner 
per den 2019-06-30. Genomsnittligt antal aktier under 
perioden var 30 692 722 (10 270 121). För halvåret 
var genomsnittligt antal aktier 28 524 676 (10 075 
452) och efter utspädning 32 927 003 (11 576 056).  

 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER  

Bayn Europe ABs resultat och finansiella ställning på-
verkas av olika riskfaktorer som skall beaktas vid en 
bedömning av bolaget och dess framtidspotential. För 
övriga risker hänvisas till företagets hemsida 
www.bayneurope.com.  
 

REDOVISNINGSPRINCIPER  

Denna kvartalsredogörelse är upprättad enligt Årsredo-
visningslagen och bokföringsnämndens Allmänna Råd 
och redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört 
med föregående år.  
 

FRAMTIDSUTSIKTER  

Ingen prognos lämnas för kvartal 3.  
 

NÄSTA RAPPORTDATUM  

Delårsrapport för perioden juli-september 2019 publi-
ceras den 22 november 2019.  

Mangold Fondkommission AB (tel. +46 8 5030 1550) är 
Bolagets Certified Adviser.  

Denna halvårsrapport har ej granskats av bolagets revi-
sorer.  

 

 

Stockholm den 27 augusti 2019  

Bayn Europe AB (publ.)  

Styrelsen  
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EKONOMISKT UTFALL 

Rapport över resultat 

Belopp i TSEK

Kvartal 2

2019

Kvartal 2

2018

Jan-Jun

2019

Jan-Jun

2018

Helår

2018

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 526 641 3 182 1 228 3 217

Aktiverat arbete för egen räkning 326 353 686 695 1 300

Övriga rörelseintäkter -66 200 -34 315 500

Summa intäkter 1 786 1 194 3 834 2 238 5 017

Rörelsens kostnader

Kostnad för sålda varor -1 505 -748 -3 094 -1 562 -1 337

Övriga externa kostnader -1 254 -1 081 -2 118 -1 965 -4 063

Personalkostnader -1 755 -1 865 -3 530 -3 874 -7 445

Avskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar -565 -500 -1 130 -1 000 -2 260

Övriga rörelsekostnader 38 -48 102 -115  -

Summa kostnader -5 041 -4 242 -9 770 -8 516 -15 105

RÖRELSERESULTAT -3 255 -3 048 -5 936 -6 278 -10 088

Ränteintäkter  -  -  - -  -

Räntekostnader -12 -157 -28 -176 -233

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -3 267 -3 205 -5 964 -6 454 -10 321

Skatt på periodens resultat  -  -  - -  -

Resultat efter skatt -3 267 -3 205 -5 964 -6 454 -10 321

Resultat per aktie* -0,11 -0,31 -0,19 -0,63 -0,40

Resultat per aktie efter utspädning* -0,09 -0,27 -0,16 -0,55 -0,36

 *Resultat per aktie är beräknat på 31 044 078. Antalet utestående teckningsoptioner är 6 841 484.
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EKONOMISKT UTFALL 

Rapport över finansiell ställning 

Belopp i TSEK Jun 2019 Jun 2018 Dec 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 5 649 6 370 5 904

Materiella anläggningstillgångar 123 502 313

Finansiella anläggningstillgångar 173 296 173

Summa anläggningstillgångar 5 945 7 168 6 390

Omsättningstillgångar

Varulager 3 426 2 272 1 434

Kundfordringar 483 210 348

Övriga omsättningstillgångar 2 494 3 922 2 756

Likvida medel 4 935 663 803

Summa omsättningstillgångar 11 338 7 067 5 341

SUMMA TILLGÅNGAR 17 283 14 235 11 731

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 6 749 2 271 5 689

Ej registrerat aktiekapital

Fond för balanserade utgifter 2 208 1 817 2 598

Fritt eget kapital

Överkursfond 43 279 29 587 39 145

Ej registrerad överkursfond

Emissionslikvid 6 405 1 267 1 250

Balanserad vinst eller förlust -39 753 -29 042 -29 822

Periodens resultat -5 964 -6 454 -10 321

Summa eget kapital 12 924 -554 8 539

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder 878 983 1 000

Konvertibla lån  - 1 800  -

Summa långfristiga skulder 878 2 783 1 000

Räntebärande skulder 1 472 6 242 608

Leverantörsskulder 1 824 1 162 850

Övriga skulder 185 4 602 734

Summa kortfristiga skulder 3 481 12 006 2 192

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 283 14 235 11 731
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EKONOMISKT UTFALL 

Rapport över förändringar i eget kapital  
Aktiekapital Reserver Balanserat Överkursfond Periodens

Belopp i TSEK resultat resultat

Ingående balans per 1 april 2018 2 271 1 947 -29 172 30 880 -3 221

Nyemission -26

Pågående nyemission

Avsättning till reserver - Aktivering av 

utvecklingsutgifter -130 130

Fondemission

Disposition enligt beslut av årets årsstämma

Periodens resultat -3 233

Utgående balans per 30 juni 2018 2 271 1 817 -29 042 30 854 -6 454

Ingående balans per 1 april 2019 6 673 2 403 -39 948 44 329 -2 697

Nyemission 76 5 355

Pågående nyemission

Avsättning till reserver - Aktivering av 

utvecklingsutgifter -195 195

Fondemission

Disposition enligt beslut av årets årsstämma

Periodens resultat -3 267

Utgående balans per 30 juni 2019 6 749 2 208 -39 753 49 684 -5 964

Aktiekapital Reserver Balanserat Överkursfond Periodens

Belopp i TSEK resultat resultat

Ingående balans per 1 januari 2018 2 106 2 077 -19 306 29 844 -9 996

Nyemission 165 1 010

Pågående nyemission

Avsättning till reserver - Aktivering av 

utvecklingsutgifter -260 260

Fondemission

Disposition enligt beslut av årets årsstämma -9 996 9 996

Periodens resultat -6 454

Utgående balans per 30 juni 2018 2 271 1 817 -29 042 30 854 -6 454

Ingående balans per 1 januari 2019 5 689 2 598 -29 822 40 395 -10 321

Nyemission 1 060 3 933

Pågående nyemission 5 356

Avsättning till reserver - Aktivering av 

utvecklingsutgifter -390 390

Fondemission

Disposition enligt beslut av årets årsstämma -10 321 10 321

Periodens resultat -5 964

Utgående balans per 30 juni 2019 6 749 2 208 -39 753 49 684 -5 964
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EKONOMISKT UTFALL 

Rapport över kassaflöden 

Kvartal 2 Kvartal 2 Jan-Jun Jan-Jun Helår

Belopp i TSEK 2019 2018 2019 2018 2018

Resultat före skatt -3 267 -3 205 -5 964 -6 454 -10 321

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 565 500 1 130 1 000 2 260

Betald inkomstskatt  -  -  -  -  -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 

rörelsekapital

-2 702 -2 705 -4 834 -5 454 -8 061

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Förändring varulager (ökning -/minskning+) 41 171 -1 992 -980 -143

Förändring av kortfristiga fordringar (ökning-/minskning+) -329 -1 274 128 -882 146

Förändring av kortfristiga skulder (ökning-/minskning+) 1 062 830 1 395 2 976 -1 375

Summa förändring rörelsekapital 774 -273 -469 1114 -1372

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 928 -2 978 -5 303 -4 340 -9 433

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv (-)/avyttring (+) av balanserade utvecklingskostnader -326 -353 -686 -694 -1 300

Förvärv (-)/avyttring (+) av materiella anläggningstillgångar  -  -  -  -  -

Förvärv (-)/avyttring (+) av finansiella anläggningstillgångar  - -34  - -173 -50

Kassaflöde från investeringsverksamheten -326 -387 -686 -867 -1 350

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission 5 432 -26 10 349 1 175 14 135

Förändring av lån -132 3 829 -228 3 773 -3 471

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 300 3 803 10 121 4 948 10 664

Periodens kassaflöde 3 046 438 4 132 -259 -119

Likvida medel vid periodens början 1 889 225 803 922 922

Likvida medel vid periodens slut 4 935 663 4 935 663 803
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STYRELSEN 

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 finansmark-
naden. Peter 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 medgrun-
dare och förvaltare av hedgefonder inom både SEB och Handelsbanken. Peter har 
en civilekonomexamen från Uppsala Universitet. Peter har genom privat ägande 
och bolag 3 831 807 aktier.  

CHATARINA SCHNEIDER 
STYRELSELEDAMOT 
 
Chatarina Schneider arbetar som VD för AmphoChem AB och Pemco AB, som i 
huvudsak 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 internationell försäljning och marknadsföring. Hon har erfaren-
het inom strategi och affärsledning samt har lett många multikulturella team. 
Chatarina har även varit ansvarig 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 401 703 aktier. 

GUNNAR EK 
STYRELSELEDAMOT 
 
Har studerat vid Chalmers Tekniska Högskola med inriktning mot Industriell orga-
nisation. Han var tidigare bankdirektör under 1980-talet i Nordea, vice förbunds-
ordförande i Aktiespararna och har varit ansvarig för bolagsbevakningen i 22 år. 
Ledamot i kommunfullmäktige i Göteborg. Styrelseledamot i Göteborgs Spårvägar, 
Vice ordförande i Lokalförvaltningen i Göteborg, en av Sveriges största fastighets-
förvaltare. Förvaltare av Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskolas värdepap-
persportfölj. Gunnar har 24 593 aktier i företaget och är styrelsemedlem sedan 
2018.  

LUCY DAHLGREN 
STYRELSELEDAMOT 
 
Grundare av Bayn Europe. Utbildades på Aarhus School of Business i Danmark i 
marknadsföring 1993. Därefter MBA i Project Management på Henley Manage-
ment College i England. Lucy har arbetat med stevia sedan 2007 och blev 2009 
utnämnd till ambassadör för kvinnors företagande av Näringsdepartementet, ut-
delat av vice statsminister Maud Olofsson. Lucy Dahlgren har genom privat 
ägande och bolag 1 399 483 aktier i Bayn. Lucy Dahlgren har tidigare suttit i Bayns 
styrelse och är nu tillbaka som styrelseledamot sedan maj 2018.  
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BAYN EUROPE AB 

Hornsgatan 79, 118 49 Stockholm, Sweden 

Tel: +46-8-613 2888  -  info@bayn.se 

www.bayneurope.com 


