
Corfind intervjuar Pändy Foods VD Simon Petrén om fusionen med Bayn Europe

Simon Petrén, VD för Pändy Foods, berättar om bolagets snabba utveckling och varför man
väljer att sälja bolaget och bli en del av Bayn Europe koncernen.
”Vi har haft som målsättning sedan dag ett att bli ett miljardbolag och vi ser det här som en möjlighet att kunna växa ännu snabbare
genom att bli en del av Bayn Europe och tillsammans kunna utveckla en stark plattform inom food tech framåt”, berättar Simon i
intervjun.

I intervjun belyser Simon Petrén även:

- Pändy foods är en snabbväxare inom FMCG med sina sockerfria snacks, bars, drycker och godis.
- Bayn har teknologi och råvaror som är viktiga för Pändys tillväxt.
- Sammantaget uppstår synergier inom marknad och utveckling.
- Det skapas möjligheter till fler synergistiska förvärv inom hälsosamma livsmedel.

Bolagen har undertecknat ett letter of intent med syftet att Bayn Europe skall förvärva Pändy Foods under det första kvartalet
2020.

Pändy grundades 2016 i Stockholm med en vision att skapa hälsosammare snacks. Produkterna har väckt ett stort internationellt
intresse och bolaget har expanderat till flera marknader i Europa. För närvarande levereras bars, chips, drycker och gelégodis till
cirka 15 länder i Europa.

Bayn Europe är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget utvecklar sötade fibrer som ersätter socker 1:1 utan att
offra den goda smaken och munkänslan. De marknadsförs under namnet EUREBA® och säljs till livsmedelsindustrin i Europa
och Asien.

Se intervjun i sin helhet på Corfind.com här.

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 växtbaserade 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




