
Cornelius Group och Bayn Europe i marknads- och försäljningssamarbete

Distributionsuppdraget gäller försäljning av sockerersättaren EUREBA® för mejeri- och glassindustrierna i Storbritannien.

Sötade fibrer är en homogen sammansättning av kostfiber och växtbaserade sötningsmedel. Vår tillverkningsmetod är unik inom
livsmedelsindustrin och skapar en produkt som kan lagras, transporteras och hanteras som vanligt socker utan att ändra något i
tillverkning eller processer.

EUREBA® är en omfattande serie sötade fibrer som ersätter socker ett-till-ett. Ett kilo socker i receptet ersätts med ett kilo
EUREBA®, utan att smak, munkänsla eller konsistens ändras. Det är en stor fördel för livsmedelstillverkare som annars tvingas till
stora investeringar i både tid och pengar för att utveckla helt nya recept.

"Vi tycker att EUREBA® är ett utmärkt tillskott i vårt breda produktutbud. Det faktum att det kan ersätta socker utan ytterligare
utvecklingsarbete hos våra kunder gör det perfekt för vår marknad", säger André Schommer, Group Head of Sales på Cornelius
Group.

"Vi är mycket glada att få samarbeta med en så välrenommerad distributör som Cornelius", säger Mats Källqvist, försäljnings- och
marknadschef på Bayn Europe.

Cornelius Group är en ledande tillverkare och distributör av specialkemikalier, tillsatser och ingredienser för vård, hälsa,
livsmedels- och specialkemikaliemarknaderna.

Bayn Europe, baserat i Stockholm, är en utvecklare och tillverkare av sötade fibrer som används av livsmedelsindustrin för att
reducera socker och kalorier i livsmedel.

För mer information, kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB, e-mail patrik.edstrom@bayneurope.com

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 Growth Market, under kortnamnet BAYN.
FNCA Sweden AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-528 00 399, e-mail info@fnca.se.
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com


