
Bayn Europe AB (publ) fullföljer förvärvet av Pändy Foods AB som offentliggjordes den
10 januari och 3 februari 2020
Bayn Europe AB fullföljde idag den förvärvsprocess som påbörjades den 10 januari.

Bakgrunden till förvärvet

Bayn och Pändy har samarbetat en tid och identifierat potentiella synergier inom teknologi, produktutveckling, försäljning, råvaruförsörjning,
administration och marknad. Ett närmande mellan bolagen skedde under förra året och den avsiktsförklaring som meddelades 2020-01-10
informerade även om att Bayn Europe förstärkt med teamet kring Pändys och dess ledning samt tongivande aktieägare, avser att
tillsammans bygga en koncern som skall investera i och utveckla bolag inom Food-Tech.

Genomförande

Avtalet är uppbyggt som en apportemission där aktierna i Pändy tas över av Bayn mot att Pändys ägare erhåller nyemitterade aktier i
Bayn.  Denna emission beslutades på Bayns extra bolagsstämma 2020-03-11. Leveransen av dessa aktier beräknas ske under de
närmaste två veckorna. Bayn har även avtalat med de fyra största ägarna i Pändy om en s.k lock-up på 6-12 månader samt 24 månaders
lock-in, vilket innebär  att de inte kommer att sälja några aktier under denna period och även fortsätta i Bayn som aktiva ägare.

Vägen framåt

”Genom samordningsvinster, omsättningstillgångarna i Pändy samt de kapitalanskaffningar som bolaget genomfört, så bedömer vi att
kapitalet kommer att vara tillräckligt för att nå ett positivt kassaflöde vid slutet av året. Integrationsarbetet har planerats för och vi förväntar
oss se effekter av sammanslagningen inom kommande månader. Även M&A-aktiviteterna har påbörjats och eventuella nya förvärv finns på
agendan” säger Patrik Edström, VD Bayn Europe AB

”Vi har haft en ökad efterfrågan på våra produkter sen lansering av Pändys fulla sortiment i december. Tillsammans med ledningen i Bayn
och den nya plattform som First North innebär, har vi goda möjligheter att skala försäljning och marknadsföring ytterligare. Bara under den
korta perioden sedan vi offentliggjorde att vi ämnar genomföra affären har många nya leads och affärsmöjligheter inkommit. Vi har en
mycket spännande och händelserik tid framför oss.” säger Simon Petrén, VD Pändy Foods AB.

Länk till pressmeddelande 10 januari 2020

Länk till pressmeddelande 3 februari 2020

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

Om Bayn och Pändy:
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 livsmedelsindustrin.

Pändy är en snabbväxande aktör inom FMCG-marknaden som har specialiserat sig på att utveckla och marknadsföra drycker, godis, snacks och energi-
bars med lågt kaloriinnehåll och med hög andel protein som ger en snabb mättnadskänsla. Pändys produkter finns i såväl dagligvaruhandeln som i service-
punkter såsom bensinstationer och servicebutiker.

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


