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Om Bayn Europe AB
Bayn Europe utvecklar och 
marknadsför ”sötade fibrer” som 
används av livsmedelsindustrin för att 
minska mängden socker och kalorier i 
sina produkter.

Våra sötade fibrer, som vi marknadsför 
under varumärket EUREBA®, ersätter 
socker ett-till-ett. Ett kilo socker i 
receptet ersätts med ett kilo EUREBA® 
utan att smak, munkänsla eller 
konsistens förändras. Det är en stor 
vinst för livsmedelsproducenter, som 
annars måste investera tid och pengar 
för att utveckla nya recept.

Vårt tillverkningssätt är unikt för 
branschen, och skapar en produkt som 
kan lagras, transporteras och hanteras 
som vanligt socker utan någon som 
helst förändring av rutiner eller 
processer.

Vi hjälper också livsmedelsproducenter 
som vill utveckla egna lösningar för 
sockerreduktion. Vi erbjuder både 
rådgivning och praktiskt stöd under 
utvecklingsarbetet, samt råvara i form 
av sötningsmedel från växten stevia, 
som vi marknadsför under varumärket 
NAVIA®.

BAYN EUROPE AB 

https://www.bayneurope.com/sv/produkter/eureba
https://www.bayneurope.com/sv/produkter/navia
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Bayns produkter

EUREBA® är ett sortiment av sötade fibrer – en homogen sammansättning 
av kostfiber, högintensivt sötningsmedel och andra ingredienser. Det är 
en ”nyckelfärdig lösning” för sockerreduktion. Livsmedelsproducenter 
kan ersätta socker, glukossirap eller annat sötningsmedel ett-till-ett med 
sötade fibrer, utan att smak, munkänsla och konsistens påverkas. Sötade 
fibrer kan transporteras, lagras, hanteras och användas som vanligt socker 
utan någon som helst förändring av rutiner eller processer. Det minskar 
kostnaden för att utveckla ett sortiment av livsmedel med mindre mängd 
socker eller inget tillsatt socker alls och det ger livsmedelsproducenter 
väsentligt kortare tid till marknad för nya produkter.

NAVIA® är ett sortiment av växtextrakt från till exempel stevia.Dessa 
ingredienser vänder sig till större livsmedelsföretag, med egen 
produktutvecklingskapacitet, som vill köpa råvaror och ingredienser av 
hög kvalitet till ett fördelaktigt pris.

BAYN SERVICES är vårt tjänsteutbud. Vi använder e-sensorik för att hjälpa 
livsmedelsproducenter att välja rätt EUREBA® och finjustera smak och 
konsistens för sin applikation, eller för att formulera egen sockerersättning 
baserad på NAVIA®.

BAYN EUROPE AB 

https://www.bayneurope.com/sv/produkter/eureba
http://bit.ly/2OiXBjc
https://www.bayneurope.com/sv/produkter/navia
http://bit.ly/2qZZtVY
https://www.bayneurope.com/sv/produkter/tjanster
http://bit.ly/37hjatg
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ÅRET I KORTHET

Bayn har kommit långt i en omställning från ett företag 
som importerar och förädlar växtextrakt (främst från stevia) 
till ett kunskapsföretag inom produkter och processteknik 
för sockerreduktion.

 Vi har bland annat utvecklat sötade fibrer. Det är en 
homogen sammansättning av kostfibrer, högintensivt 
sötningsmedel och andra ingredienser som tillsammans 
ger nära oförändrad smak och konsistens till lägre 
energiinnehåll (färre kalorier). Vi har lämnat in en 
internationell patentansökan av denna teknik.

Bayn erbjuder både ”nyckelfärdiga” lösningar (EUREBA®) 
och tjänster för att ”skräddarsy” lösningar (Bayn Services). 
Bayn erbjuder också steviolglykosider med olika 
andelar renframställning (NAVIA®) som kan användas i 
skräddarsydda lösningar.

Försäljning sker i hela Europa via distributörer (till exempel 
Barentz) och genom co-innovation med direktkunder 
på utvalda marknader (till exempel i de skandinaviska 
länderna, Beneluxländerna, Storbritannien och Irland).

2019 var ett bra år med nära dubblering av försäljningen 
– 6 MSEK under 2019 jämfört med 3,2 MSEK under 2018. 
Vi förväntar oss att mer än dubblera försäljningen under 
2020. Målet är 15 MSEK i årsomsättning.

För att säkerställa leveranser i tid och med hög och jämn 
kvalitet har vi ett ledningssystem för att kontrollera alla 
stegen från råvara hos våra leverantörer till användning hos 
våra kunder. Detta ledningssystem blev certifierat enligt 
ISO 9001:2015 i april.

Vi har också satsat på marknadsföring mot företagskunder. 
Bland annat har vi utvecklat en ny webbplats som 
fokuserar på marknadsföring och försäljning, samtidigt 
som investerare, media och distributörer har fått egna 
platser. En viktig del av den nya webbplatsen är ett online-
magasin som attraherar beslutsfattare hos presumtiva 
köpare att besöka webbplatsen och ta del av vårt 
erbjudande.

https://www.bayneurope.com/sv/sotade-fibrer
https://www.bayneurope.com/sv/produkter/eureba
https://www.bayneurope.com/sv/produkter/tjanster
https://www.bayneurope.com/sv/produkter/navia
https://www.bayneurope.com
https://investors.bayneurope.com
https://media.bayneurope.com
https://distributors.bayneurope.com
https://www.bayneurope.com/sv/magasinet
https://www.bayneurope.com/sv/magasinet
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Magasinet, som lanserades i slutet 
av oktober, har på kort tid blivit det 
främsta verktyget för att attrahera 
potentiella kunder.  Nästan 2 av 3 
besökare på webbplatsen har kommit 
dit för att läsa en artikel. I februari 2020 
har vi mer än 10× fler besökare än en 
genomsnittlig månad under 2017. Detta 
har givit oss ett markant ökat inflöde av 
förfrågningar.

I slutet av 2019 sonderade vi 
möjligheten att förvärva Pändy Foods 
AB genom apportemission. Den 11 
mars 2020 godkändes förvärvet av en 
extra bolagsstämma i Bayn Europe AB. 
Den genom sammanslagning bildade 
företagsgruppen förväntas under 2020 
omsätta ungefär 40 MSEK och visa 
ett positivt kassaflöde under enstaka 
månader.

ÅRET I KORTHET 

Nettoomsättning 5 961

Rörelseresultat -15 531

Resultat efter skatt -15 612

Resultat per aktie** -0,41

Resultat per aktie efter full utspädning** -0,39

*Rörelseresultatet är belastat med kostnader på 1 645 TSEK i samband med likvidationen av dotterbolaget i 
Bulgarien, varav en del härrör från 2018 års resultat. Dessutom tillkommer en reservation för en tvist med de 
Bulgariska skattemyndigheterna om 670 TSEK och valutajusteringar på 165 TSEK.

**Resultat per aktie är beräknat på 38 479 343.  Antalet utestående teckningsoptioner är 1 786 490. 
 

https://pandyeveryday.com/
https://pandyeveryday.com/
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En rekordstor beställning av 17 ton 
EUREBA® inledde 2019. Det satte tonen 
för året, som slutade med en nära 
dubblering av försäljningen – 6 MSEK 
under 2019 jämfört med 3,2 MSEK 
under 2018.

Under året har aktieägare tillfört bolaget 
cirka 14 MSEK. Det har möjliggjort 
förstärkt marknadsföring och försäljning, 
förbättrad produktion och logistik, samt 
vidareutveckling av vår unika tillverknings - 
metod. Dessa investeringar tillsammans 
med fortsatt ökad efterfrågan av 

sockerersättning gör att vi förväntar oss 
att mer än dubblera försäljningen under 
2020. Målet är 15 MSEK i årsomsättning.

VD HAR ORDET

2019 var ett bra år med viktiga 
framsteg
2019 var ett bra år; vi har sålt mer än någonsin, och års-
omsättningen har ökat med nästan 90 procent. Vi har också 
gjort flera viktiga framsteg; marknadsföring och försäljning 
har förstärkts, produktion och logistik har förbättrats och vår 
unika tillverkningsmetod har vidareutvecklats.

Patrik Edström, verkställande direktör
Foto:  Anette Persson

2019 var 
ett bra år; 
vi har sålt 
mer än 
någonsin
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Förstärkt marknadsföring 
och försäljning
Vi säljer både direkt till livsmedels- 
producenter och via distributörer (till 
exempel Barentz). Direktförsäljning sker 
främst i de skandinaviska länderna.

Under året har vi förändrat vår direkt-
försäljning i riktning mot konsultativ 
försäljning. Vi har ersatt säljare med 
säljande konsulter som kan hjälpa våra 
kunder redan i deras innovations- 
process. Vi hjälper dem att utvärdera 
olika lösningar för sockerreduktion, att 
välja rätt EUREBA® eller att komponera 
sin egen lösning med NAVIA®.

Vi har också satsat på marknadsföring 
mot företagskunder. Bland annat har vi 
utvecklat en ny webbplats som fokuserar 
på marknadsföring och försäljning, 
samtidigt som investerare, media och 
distributörer har fått egna platser. En 
viktig del av den nya webbplatsen är 
ett online-magasin som attraherar 
beslutsfattare hos presumtiva köpare 
att besöka webbplatsen och ta del av 
vårt erbjudande.

Magasinet, som lanserades i slutet 
av oktober, har på kort tid blivit det 
främsta verktyget för att attrahera 
potentiella kunder. Nästan 2 av 3 
besökare på webbplatsen har kommit 
dit för att läsa en artikel. Detta har 
givit oss ett markant ökat inflöde av 
förfrågningar.

Förbättrad produktion 
och logistik
Våra kunder – livsmedelsproducenter – 
är i en förtroendebransch; konsumenter 
anförtror dem sin hälsa och sitt 
välbefinnande. En producent som 
sviker förtroendet, vare sig det sker av 
oaktsamhet eller för vinnings skull, har 
en lång väg att vandra innan förtroendet 
är återställt. Därför är våra kunders 
framgång beroende av vår förmåga att 
leverera god kvalitet. Man kan säga våra 
kunder anförtror oss det viktigaste de 
har – sitt förtroendekapital. Vi tar detta 
förtroende på största allvar. framgång 
beroende av vår förmåga att leverera 
god kvalitet. Man kan säga våra kunder 
anförtror oss det viktigaste de har – sitt 
förtroendekapital. Vi tar detta förtroende 
på största allvar. 

Vi arbetar målmedvetet för att upprätt-
hålla hög kvalitet och ständigt förbättras. 
För oss innebär det mycket mer än att 
bara uppfylla krav. Det handlar om att 
förstå behov och förväntningar hos våra 
kunder, och använda denna förståelse 
till att ständigt förbättra vår förmåga att 
tillgodose dessa behov och förväntningar.

För att säkerställa leveranser i tid och 
med hög och jämn kvalitet har vi ett 
ledningssystem för att kontrollera alla 
stegen från råvara hos våra leverantörer 
till användning hos våra kunder. 

VD HAR ORDET

https://www.bayneurope.com
https://investors.bayneurope.com
https://media.bayneurope.com
https://distributors.bayneurope.com
https://www.bayneurope.com/sv/magasinet
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Detta ledningssystem blev certifierat 
enligt ISO 9001:2015 i april. Ett mycket 
lättmanövrerat system, enligt certi-
fieringsorganet SCAB. Bayns quality 
manager är ansvarig för att processen 
utvecklas och efterlevs.

Under 2020 planerar vi att utveckla ett 
miljöledningssystem och certifiera det 
enligt ISO 14001. Vi jobbar redan idag 
mycket medvetet med miljöfrågor. 
Vi väljer leverantörer som visar stor 
miljöhänsyn när de odlar, skördar och 
bereder våra råvaror. Vi använder inga 
genmodifierade råvaror i våra produkter. 
Och vi håller koll på koldioxidavtrycket 
när vi väljer transportsätt från råvaru- 
leverantör till tillverkningspartner. 
Bolagets regulatory-funktion är ansvarig 
för detta.

Vidareutveckling av vår unika 
tillverkningsmetod
Bayn har kommit långt i en omställning 
från ett företag som importerar och 
förädlar växtextrakt (främst från stevia) 
till ett kunskapsföretag inom produkter 
och processteknik för sockerreduktion.

Vi har bland annat utvecklat sötade 
fibrer. Det är en homogen sammansätt-
ning av kostfiber, högintensivt sötnings-
medel och andra ingredienser nödvän-
diga för att erhålla önskade egenskaper. 
De kan användas som en ett-till-ett 

ersättning för socker, glukossirap eller 
annat sötningsmedel utan uppenbar 
påverkan på smak, arom, munkänsla 
och konsistens. Och de kan transporteras, 
lagras, hanteras och användas som 
vanligt socker utan någon som helst 
förändring av rutiner eller processer.

Hemligheten är en teknik som får det 
högintensiva sötningsmedlet och de 
andra ingredienserna att fästa sig på 
fiber och bilda sockerliknande partiklar.

Under 2019 förberedde vi en inter- 
nationell patentansökan av denna 
teknik. Ansökan har nu lämnats in.

Sötade fibrer för ett tillämpnings-
område kan inte användas för ett 
annat. Till exempel kan inte sötade 
fibrer för mejeriprodukter användas 
i bageriprodukter eller vice versa. 
Sötade fiber behöver skräddarsys för 
varje tillämpningsområde. För att korta 
tiden till marknad har Bayn utvecklat 
”nyckelfärdiga” lösningar som vi säljer 
under varumärket EUREBA®. I de flesta 
fall används sötningsmedel från växten 
stevia. Även de andra ingredienserna är 
som regel växtbaserade.

Vi hjälper också företag som vill 
utveckla helt skräddarsydda sötade 
fibrer, och för dem erbjuder vi 
steviolglykosider under varumärket 
NAVIA®.

VD HAR ORDET

https://www.bayneurope.com/sv/sotade-fibrer
https://www.bayneurope.com/sv/sotade-fibrer
https://www.bayneurope.com/sv/produkter/eureba
https://www.bayneurope.com/sv/produkter/tjanster
https://www.bayneurope.com/sv/produkter/tjanster
https://www.bayneurope.com/sv/produkter/navia
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Avveckling av dotterbolag i 
Bulgarien 
Bayn hade tidigare strategin att producera 
det mesta av EUREBA® hos en först- 
klassig produktionspartner i Bulgarien. 
För att administrera detta bildades Bayn 
Bulgaria Ltd.

Men att frakta ingredienser för produktion 
av EUREBA® genom Europa till Bulgarien, 
och sen frakta färdigproducerad 
EUREBA® tillbaka genom Europa till 
kunder som finns huvudsakligen i 
Central- och Nordeuropa, är inte bra 
för miljön. Det rimmar illa med Bayns 
hållbarhetsambitioner.

Därför beslutade Bayns styrelse under 
hösten 2018 att flytta produktion 
närmare kunderna. I linje med det 
förblir en del av produktionen för den 
lokala marknaden kvar i Bulgarien.

Vi fortsätter också att anlita vår 
produktionspartner i Bulgarien för nya 

produkter där volymen ännu inte är 
tillräcklig för att det ska löna sig att flytta 
ut produktionen.

För de mindre volymer som tillverkas 
i Bulgarien bedöms ett dotterbolag 
i Bulgarien och dess kostnader som 
onödiga. Därför har likvidation av Bayn 
Bulgaria Ltd inletts, och Bayn Europe AB 
tagit över administrationen.

Coronaviruset
Vi bevakar noggrant utvecklingen den 
pågående spridningen av coronaviruset 
SARS-CoV-2 och vidtar nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa både 
råvarutillgång och leverans av våra 
produkter. Vi håller våra distributörer 
och direktkunder informerade om våra 
åtgärder. Vi följer rekommendationerna 
från Världshälsoorganisationen (WHO).

VD HAR ORDET
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Förvärv av Pändy
I slutet av 2019 sonderade vi möjligheten 
att förvärva Pändy Foods AB.

Pändy Foods AB utvecklar snacks med 
lite socker och mycket protein, och mark-
nadsför dessa till konsumenter som söker 
”guilt-free indulgence”. Produkterna finns 
på fler än 20 marknader. Bland andra säljs 
de av ICA, Coop och Hemköp i Sverige, 
och av Kesko i Finland.

I början av januari undertecknades ett 
letter of intent (se pressmeddelande 
2020-01-10). Due diligence avslutades i 
början av februari (se pressmeddelande 
2020-02-03) och några dagar senare 
undertecknades ett avtal med Pändys 
huvudägare (se pressmeddelande 
2020-02-07). Avtalet har därefter 
godkänts av extra bolagsstämma i 
Bayn (se pressmeddelande 2020-
03-11). Förvärvet genomförs med 
apportemission (se pressmeddelande 
2020-03-12).

Med förvärvet tillförs Bayns styrelse och 
ledning kunniga och erfarna ledamöter 
och medarbetare som delar vår ambition 
att bygga en internationell och snabb-
växande bolagsgrupp inom food tech 
genom förvärv.

Förvärvet innebär också en möjlighet 
att utveckla konsumentprodukter 
med sötade fibrer. Vårt forsknings- 
och utvecklingsteam har i sitt arbete 
utvecklat flera konceptprodukter som 
med förvärv av Pändy snabbt kan nå 
marknaden.

Med flera egna konsumentprodukter 
på marknaden förväntar vi oss också 
ett ökat intresse för vårt business-
to-business erbjudande (framför allt 
EUREBA® och Bayn Services). Dels 
kommer våra konsumentprodukter 
fungera som ”proof of concept” för 
presumtiva kunder som överväger 
att ersätta socker med sötade fibrer. 
Dels förväntar vi oss att företagen som 
producerar våra konsumentprodukter 
också sprider kännedom om sötade 
fibrer till andra av sina kunder.

Till sist förväntar vi oss också ett antal 
synergieffekter inom supply-chain, 
administration samt forskning- och 
utveckling.

Den genom sammanslagning bildade 
företagsgruppen förväntas under 2020 
omsätta ungefär 40 MSEK och visa 
ett positivt kassaflöde under enstaka 
månader. ■

VD HAR ORDET

https://pandyeveryday.com/
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europe-ab-forvarvar-pandy-foods-ab
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europe-ab-forvarvar-pandy-foods-ab
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/uppdatering-av-bayns-potentiella-forvarv-av-pandy-foods-ab
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/uppdatering-av-bayns-potentiella-forvarv-av-pandy-foods-ab
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europe-ab-ingar-avtal-om-att-forvarva-pandy-foods-ab
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europe-ab-ingar-avtal-om-att-forvarva-pandy-foods-ab
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-bayn-europe-ab-publ-den-11-mars-2020
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-bayn-europe-ab-publ-den-11-mars-2020
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europe-ab-publ-fullfoljer-forvarvet-av-pandy-foods-ab-som-offentliggjordes-den-10-januari-och-3-februari-2020
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europe-ab-publ-fullfoljer-forvarvet-av-pandy-foods-ab-som-offentliggjordes-den-10-januari-och-3-februari-2020
https://www.bayneurope.com/sv/produkter/eureba
https://www.bayneurope.com/sv/produkter/tjanster
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MARKNAD & FÖRSÄLJNING

Försäljningen under 2019 har nära för-
dubblats jämfört med 2018, och målet 
för 2020 är att mer än fördubbla den 
igen. Den snabba tillväxten beror på ny 
marknadsföring och försäljning och ett 
nytt fokus på färre men strategiskt viktiga 
länder.

Tillvägagångssätt vid 
försäljning 
Historiskt har Bayn förädlat och sålt 
växtextrakt (främst av stevia) till 
distributörer och enstaka direktkunder. 
Det är en volymaffär på en konkurrens-
utsatt marknad under ständig prispress 
från distributörer och kunder. Det är fort-
farande en viktig affär för oss, men sedan 
några år tillbaka går vi i riktning mot att 
sälja komplett lösning för sockerreduktion.

I takt med förändrad affär har vi förändrat 
tillvägagångssättet vid försäljning. Vi 
har ersatt säljare, som försöker övertyga 
möjliga köpare att välja våra produkter, 
med säljande konsulter som hjälper 
presumtiva och befintliga kunder att 
utveckla sockerreducerade produkter 
med sötade fibrer. Metoden kallas för 
konsultativ försäljning.

Konkret hjälper våra säljande konsulter 
livsmedelsproducenter att identifiera 
potentialen med sötade fibrer. De guidar 
dem i valet mellan att använda en av 
våra ”nyckelfärdiga” lösningar i form av 
EUREBA®, eller skräddarsy en sötad fibrer 
baserad på NAVIA®. 

Marknadsföring och konsultativ 
försäljning ger resultat
Bayn har under 2019 inlett en långsiktig satsning på 
marknadsföring och konsultativ försäljning på utvalda 
marknader. Det har nära fördubblat försäljningen under 2019 
jämfört med föregående år, och förväntas mer än dubblera 
försäljningen under 2020.

Mats Källqvist,  försäljnings- och marknadschef
Foto:  Anette Persson

https://www.bayneurope.com/sv/produkter/eureba
https://www.bayneurope.com/sv/produkter/navia
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MARKNAD & FÖRSÄLJNING

Och de ger dem tillgång till vårt 
forsknings- och utvecklingsteam i 
Gävle, som blir en integrerad del av 
försäljningsprocessen. Man kan säga att 
vi och våra kunder gör co-innovation. 

När våra säljare på detta sätt blir en del 
av våra kunders innovationsprocess 
upplevs de som en värdefull partner, 
istället för ”bara en säljare”.  Det är en 
tydlig och meningsfull differentiering 
gentemot företag som bara säljer råvara, 
och gör det möjligt för oss att försvara ett 
premiumpris.

Marknadsföring som främjar 
försäljning
Vi har tidigare haft problem med att 
presumtiva kunder inte känner till oss 
eller inte förstår vad som skiljer oss från 
alla andra som säljer sötningsmedel.

För att råda bot på det har vi – parallellt 
med utvecklingen av det nya försäljnings-
sättet – inlett ett långsiktigt och strate-
giskt viktigt arbete för göra Bayn känt hos 
potentiella köpare. På så sätt vill vi för-
tjäna deras uppmärksamhet och ingjuta 
förtroende.

I centrum för detta arbete är Bayn 
Magasin – ett onlinemagasin som 
erbjuder vår målgrupp artiklar som 
går längre och djupare i frågor som 
rör produkt- och affärsutveckling 
inom livsmedelsindustrin än andra 
magasin. Syftet är att göra Bayn känt 
hos målgruppen och förtjäna deras 
uppmärksamhet och förtroende.

Innehållet är medvetet utformat för 
att hamna högt i sökresultat, spridas i 
sociala medier, attrahera läsare ur vår 
målgrupp, vinna deras förtroende och 
väcka deras intresse för sötade fibrer 
som ersättning för socker.

Antal potentiella kunder  som besöker Bayns webbplats månad för månad relativt det månatliga 
genomsnittet för 2017. I februari 2020 är det mer än 10× fler möjliga köpare inne på www.bayneurope.com än 
genomsnittet under 2017.

https://www.bayneurope.com/sv/produkter/tjanster
https://www.bayneurope.com/sv/produkter/tjanster
https://www.bayneurope.com/sv/magasinet
https://www.bayneurope.com/sv/magasinet
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Bayn Magasin är på många sätt en för-
utsättning för vårt konsultativa tillväga-
gångssätt vid försäljning. Till exempel 
har vi på kort tid mer än tiofaldigat antal 
kontakter med potentiella köpare. Bayn 
Magazine attraherar helt enkelt fler till 
”vår butik” vilket också leder till fler för-
frågningar och mer försäljning.

I en tid då det är allt svårare för en 
säljare att boka ett ”förutsättningslöst 
möte” med en presumtiv kund, 
fungerar innehållet i Bayn Magasin som 
en dörröppnare. Det skapar intresse 
och förtroende för oss, och ger oss 
tillgång till beslutsfattare på ett sätt 
som inte är möjligt med konventionell 
marknadsföring och försäljning.

Bayn Magasin produceras av kommunika-
tionsbyrån Kntnt Sweden AB. Vi valde 
dem efter nästan ett års övervägande och 
noggrann utvärdering av olika alternativ. 

Anledningen var deras kompetens att an-
vända innehåll för att göra företag kända 
på sin marknad och skapa en efterfrågan 
av deras produkter. De jobbar som en 
integrerad del av vår marknad- och sälj-
verksamhet, och jobbar nära vår innova-
tion manager.

Utöver att producera Bayn Magasin bidrar 
Kntnt med teknisk kompetens till vårt 
arbete med att digitalisera säljprocessen. 
Under 2019 har vi bytt CRM-system och 
integrerat det med webbplatsen. Under 
2020 planerar vi bland annat att skapa en 
ny webbplats för våra distributörer, där 
de enkelt kan ta del av utbildningsmaterial 
och information, ladda ned broschyrer, 
produktblad och whitepapers, samt se 
aktuella priser och annan data.

Fokus på få men strategiskt 
viktiga länder
En tredje förklaring till den snabba för-
säljningsökningen är en målmedveten 
fokusering på få men strategiskt viktiga 
länder.

Två av länderna vi fokuserar på är Stor-
britannien och Irland. Där har livsmedels- 
producenter kommit längre i utveck-
lingen än vad man har gjort på andra 
håll i Europa när det gäller att minska 
socker; mycket tack vare myndigheter 
som driver på. Det skapar stort intresse 
för lösningar som Bayns. Något som 
tydligt märktes när vi ställde ut på Food 
Matters Live i London. Bayns sötade 
fibrer fick mycket uppmärksamhet, och 
över 250 nya kontakter knöts.

På kort tid 
har vi mer än 
tiofaldigat antal 
kontakter med 
potentiella 
köpare

MARKNAD & FÖRSÄLJNING
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Som ett led i vår satsning på Storbritannien 
och Irland anställde vi Björn Johansson 
som Head of Sales UK & Ireland. Han har 
många års erfarenhet som konsult inom 
den brittiska mat- och dryckesindustrin 
och ett stort kontaktnät som är relevant 
för Bayn. Hans primära uppgift är att 
förstärka vårt återförsäljarnät i Stor-
britannien och Irland.

Tre andra länder som vi har i vårt fokus 
är Sverige, Norge och Danmark. De är 
intressanta eftersom konsumenter i de 
skandinaviska länderna generellt är 
hälsomedvetna och villiga att prova nya 
saker. Därför vill vi – helt i linje med den 
nya konsultativa försäljningsmodellen 
och tanken om co-innovation – jobba 
nära de skandinaviska livsmedelsföretagen 
och hjälpa dem att utveckla sockerredu-
cerade produkter. Därigenom får vi en 
bättre förståelse av våra kunders kunder 
– konsumenterna. Vi kan också använda 
våra kunders framgång som ”proof of 
concept” i marknadsföringen och försälj-
ningen till andra livsmedelsproducenter i 
Europa. 

För att leda satsningen på co-innovation 
med skandinaviska kunder har vi anställt 
Ola Broström som innovation manager. 
Han har arbetat 25 år i livsmedels-
industrin, bland annat som bagare och 
konditor, produktutvecklare och teknisk 
säljare. Han har också nödvändig 
teoretisk kunskap med en fil. kand. i kemi 
från Göteborgs universitet.

Fortsatt utveckling av 
distributörsnätverket
Parallellt med att vi utvecklar vår egen 

marknadsföring och försäljning till livs-
medelsproducenter jobbar vi vidare med 
att utveckla vårt distributörsnätverk. För 
närvarande fokuserar vi främst på Europa, 
men planerar för att ha möjlighet att 
snabbt skala upp globalt.

Under 2019 har vi förhandlat med två 
nya distributörer som vi nu har slutit 
avtal med.

En av våra främsta samarbetspartners 
är Barentz – en av världens större 
distributörer inom livsmedelsråvaror, 
med närvaro i fler än 60 länder. Hittills 
har de framför allt sålt NAVIA®, men efter 
att samarbetet har fått förnyad energi 
under 2019, har vi kommit överens om 
att de under 2020 ska sälja EUREBA® i 
tre utvalda Europeiska länder med vårt 
stöd. Syftet är att därefter skala ut denna 
verksamhet till fler länder.

Vi fokuserar  
främst på 
Europa, men 
planerar för att 
ha möjlighet 
att snabbt skala 
upp globalt

MARKNAD & FÖRSÄLJNING
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Kina
Vi har ambition att med hjälp av samar-
betspartners etablera lokal produktion och 
försäljning av EUREBA® på den kinesiska 
marknaden. Syftet är främst att öka försälj-
ningen, men vi ser också möjliga synergier 
i fråga om råvara och produktion.

Vi inser att en kinesisk etablering tar längre 
tid än vad vi först hade planerat. Vi har där-
för reviderat planen till en lågintensiv och 
långsiktig satsning. I enlighet med detta 
har vi under 2019 genomfört aktiviteter för 
att lägga en grund att bygga vidare på.

I januari 2019 gjorde vi en provleverans 
av nästan 7 ton EUREBA® som användes 
i glassar inför den kinesiska nyåret (se 
pressmeddelande 2019-01-24). Lite längre 
fram på våren var vi i Kina för att träffa po-
tentiella samarbetspartners gällande pro-
duktion och försäljning. I november besök-
te vi Kina för att visa upp och få feedback 
på konsumentförpackningar utformad för 
att tilltala hälsomedvetna konsumenter.

Med förvärvet av Pändy Food AB öppnas 
möjligheten att tillhandahålla färdiga 
produkter sötade med EUREBA® direkt 
till kinesiska konsumenter. Vi ser stor 
potential att sälja sådana produkter till 
premiumpris, eftersom produkter från 
västvärlden upplevs som exklusiva av 
kinesiska konsumenter.

Utsikter
Den globala marknaden för socker- 
ersättning värderades till 6,4 miljarder 
USD år 2018 och beräknas uppgå till 
10,3 miljarder USD i slutet av år 2026. 
Marknaden förväntas öka med 6,3 procent 
årligen, enligt en marknadsanalys från 
Fortune Business Insights, eller hela 
9 procent per år enligt en prognos för 
2018–2025 från Wise Guys Research.

Våra satsningar under 2019 på mark-
nadsföring, försäljning och distribu-
törsnätverk ger oss goda förutsättningar 
att ta del av den växande marknaden.  ■ 

MARKNAD & FÖRSÄLJNING
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Den svåra konsten att minska 
socker 

Konsumenter efterfrågar livsmedel 
med mindre tillsatt socker, och 
myndigheter driver på. Men det är 
inte så lätt att minska socker som det 
låter. Socker ger volym, konsistens 
och sötma. Tar man bort socker 
måste något annat ta dess plats och 
ge samma  smak. Men vad ska man 
välja? Livsmedelsproducenter som 
vill minska socker står inför en 
utmaning. I denna artikel tittar vi på 
alternativen.

Denna artikel publicerades 
våren 2020 i Bayns online-
magasin.

Magasinets uppgift är 
är att gör Bayn känt hos 
målgruppen och förtjäna 
deras uppmärksamhet och 
förtroende.

Innehållet i magasinet är 
utformat för att hamna  
högt i sökresultat, spridas 
i sociala medier, attrahera 
läsare ur målgruppen, vinna 
målgruppens förtroende 
och väcka deras intresse för 
sötade fibrer som ersättning 
för socker.

https://www.bayneurope.com/sv/magasinet
https://www.bayneurope.com/sv/magasinet
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I genomsnitt stoppar vi svenskar i oss 
37 kilo tillsatt socker om året. Det är 1 dl 
socker – om dagen! På tok för mycket, 
säger Världshälsoorganisationen (WHO), 
och rekommenderar inte mer än 2 msk 
tillsatt socker per dag. Helst ännu mindre. 

Morot och käpp
För mycket socker ökar risken för övervikt 
och fetma, som är kända riskfaktorer för 
bland annat insulinresistens, diabetes, 
högt blodtryck, höga halter av kolesterol, 
triglycerider och andra blodfetter samt 
hjärt-kärlsjukdomar. Tillsatt socker är helt 
enkelt inte bra för hälsan. 

Därför finns både en efterfrågan och ett 
tryck på livsmedelsproducenter att minska 
tillsatt socker.

Konsumenter är medvetna om faran med 
socker och efterfrågar i allt större ut-
sträckning livsmedel med mindre socker.

Samma sak kräver regeringar och 
myndigheter runt om i världen. 
Storbritannien, Irland, Frankrike, 
Ungern, Norge och drygt tjugo andra 
länder och många av USA:s delstater 
har därför infört sockerskatt.

Så med både morot och käpp, i form av 
efterfrågan och påtryckning, kan man 
tycka att livsmedelsindustrin borde vara 
motiverad att minska tillsatt socker i 
livsmedel. Men så enkelt är det inte. 
(Naturligtvis.)

Utmaningen
Socker är gott. Det ger dessutom volym 
och konsistens. Så det går inte att bara 
ta bort socker. Det måste ersättas med 
något annat. Det är utmaningen som 
håller tillbaka livsmedelsindustrin trots 
både morot och piska.

Den utmaningen har vi på Bayn tagit oss 
an. Vi har forskat och utvecklat en lös-
ning som vi kallar sötade fibrer. Och det 
är precis vad det är. Kostfibrer täckta av 
sötningsmedel med mindre kalorier än 
vanligt socker eller inga kalorier alls. Det 
beror på tillämpningen.

Men innan vi går in mer på hur sötade 
fibrer kan användas för att minska tillsatt 
socker och tomma kalorier ska vi företa 
en ”sötningsresa” och undersöka vilka 
andra alternativ som finns.
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Söta ingredienser
På första stoppet på sötningsresan 
undersöker vi möjligheten att ersätta 
tillsatt socker med ”naturligt socker”.

Det enklaste tricket i skolboken är 
förstås att ersätta det tillsatta sockret 
(till exempel vanligt raffinerat socker, 
glukossirap och liknande) med 
ingredienser som har ett naturligt 
innehåll av druvsocker och fruktsocker 
(till exempel frukt, honung och juicer). 
Om allt tillsatt socker är borttaget på 
detta sätt är ju produkten ”utan tillsatt 
socker”. Problemet löst!

Eller?
Nej! Det är inte sockret i sig som är 
skadligt, utan de onödiga kalorier som 

socker tillför. Om det som ersätter socker 
inte innehåller en väsentligt mindre 
mängd kalorier är inget vunnet.

Trots detta finns det livsmedels-
producenter som använder sig av 
detta fulknep. Därför har EU ansett det 
nödvändigt att uttryckligen förbjuda 
marknadsföring med uttryck som ”utan 
tillsatt socker” och liknande när det som 
ersätter socker finns där främst för att ge 
söt smak.

Första stoppet på sötningsresan var en 
besvikelse. Låt oss fortsätta.

Sockeralkoholer
Vid nästa anhalt möter vi namn som 
klingar bekant för de flesta: sorbitol, 
xylitol, maltitol och en handfull andra som 
slutar på -ol. Dessa kallas med gemen-
samt namn för sockeralkoholer. Namnet 
till trots blir man inte full av dem. Men de 
smakar sött.

Gemensamt för de flesta är att de 
innehåller 40 procent mindre kalorier 
än socker. Å andra sidan är de flesta inte 
heller lika söta. Så ska man få samma 
sötma med bara sockeralkohol får man 
använda mer av dem, och då är inte 
mycket vunnet.

Dessutom ger alla sockeralkoholer 
upphov till gaser i magen. Och i för 
stor mängd har de laxerande effekt. 
Därför måste livsmedel som innehåller 
10 procent eller mer sockeralkoholer ha 
en varningstext. Inte så kul att läsa som 
konsument.
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Trots dessa plumpar i protokollet 
är sockeralkoholer användbara vid 
sockerreduktion. De kan dock sällan 
ersätta socker rakt upp och ned. Det 
skulle medföra alla ovannämnda 
problem. Däremot kan de vara en del av 
lösningen – som vi ska se längre fram.

Vi lämnar sockeralkoholerna bakom oss 
och fortsätter sötningsresan.

Artificiella sötningsmedel
Socker har en relativt låg sötma i 
förhållande till antal kalorier. Detsamma 
gäller söta ingredienser, sockeralkoholer 
och andra så kallade bulksötningsmedel.

Bulksötningsmedel kallas så eftersom de 
ger både sötma och bulk (har en volym 
som tar plats och fyller ut). Just däri ligger 
deras problem. För att få önskad sötma 
behövs stor volym av bulksötningsmedel, 
och med stor volym följer också mycket 
kalorier.

Lösningen är förstås att hitta ämnen som 
är betydligt sötare än socker i förhållande 
till mängden kalorier. Ett sådant ämne är 
aspartam.

Hundra gram socker innehåller 400 kcal. 
Lika mycket kalorier innehåller aspartam. 
Men eftersom det är 200 gånger sötare 
än vanligt socker så räcker det med 0,5 
gram aspartam för att uppnå samma 
sötma. Det innebär att aspartam används 
i så små kvantiteter att kalorimängden i 
praktiken är försumbar.

Aspartam smakar inte riktigt som socker. 
Det gör inte heller Acesulfam K som är 

130–200 gånger sötare än vanligt socker. 
Men tillsammans blir smaken ganska 
sockerlik.

En annan kemikalie med sockerlik smak 
är sukralos. Det framställs ur vanligt 
socker genom att byta ut tre syre-väte-par 
mot kloratomer. Resultatet är 500–600 
gånger sötare än vanligt socker.

Det finns dock ett stort krux med 
artificiella sötningsmedel: Konsumenter 
ogillar dem. Äta kemikalier?! Och inte 
kittlar de dödsskönt i kistan heller! Nej, vi 
måste fortsätta vår sötningsresa.

Växtbaserade sötningsmedel
Den inslagna vägen är rätt. Ska vi få 
sötma och slippa kalorier måste vi ha ett 
högintensivt sötningsmedel. Men för att 
få konsumenters gillande måste vi lämna 
de kemiskt framställda ämnena och 
undersöka vad som finns i naturen. Där 
finns en hel del, visar det sig.

Ett högintensivt sött ämne som 
finns i naturen är osladin. Det är 500 
gånger sötare än vanligt socker. Om 
du har tillbringat lite tid i skogen 
har du garanterat sett växten som 
producerar ämnet. Kanske har du också 
smakat det. Ämnet finns nämligen i 
jordstammen hos stensöta.

Men osladin är inte tillåtet i livsmedel. 
Inte för att det är farligt, utan för att 
det inte finns ekonomiska intressen 
som har bekostat de omfattande studier 
som den Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet (Efsa) kräver för att 
godkänna nya livsmedel.
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Det finns bara ett sötningsmedel av 
naturligt ursprung godkänt inom 
EU för allmänt bruk i livsmedel – 
steviolglykosider som finns i växten 
stevia.

Men vad bra! Steviolglykosider ger 
sötma lika naturligt som socker men 
utan kalorier. Vi måste ha nått målet för 
sötningsresan?

Sorry…

Trubbel i paradiset
Problemet med högintensiva 
sötningsmedel är just att de är 
högintensivt söta. Till exempel ger ynka 
tre gram steviolglykosider samma sötma 
som ett kilo vanligt socker. Men vad ska 
övriga 997 gram ersättas med?

Det går sällan att bara ta bort socker och 
tillsätta steviolglykosider. Något mer 
måste tillsättas för att kompensera för 
sockrets volym och struktur. Sockret har 
också andra egenskaper som kanske 
måste kompenseras. Och så har vi förstås 
sockrets smak som är mycket mer än bara 
sötma. Allt måste ersättas.

Och som inte det vore nog: Steviolgly-
kosider och andra högintensiva söta 
ämnen har sin egen smak som vi inte är 
vana med. Den behöver vi också ta med i 
beräkningen.

Därför är det långt ifrån enkelt att ersätta 
socker med steviolglykosider (eller för 
den delen något annat högintensivt 
sött ämnen). Varje livsmedel kräver 
omfattande och noggrann utprovning 

av olika lösningar för att inte förändra 
sötma, smak och konsistens. Det kräver 
expertis och utrustning som många 
saknar, och det tar lång tid och kostar 
mycket pengar.

Suck!

Finns då ingen enkel lösning? Jo, sötade 
fibrer.

Sötade fibrer
Vår sötningsresa slutar där vi började – 
med livsmedelsindustrins utmaning att 
ersätta socker utan att volym, konsistens 
eller smak förändras. Det är en utmaning 
vi på Bayn har tagit oss an. Och vi har 
funnit en lösning som vi kallar sötade 
fibrer.

Vi har utvecklat en tillverkningsmetod 
som gör det möjligt att skapa sockerlik-
nande partiklar av kostfiber, högintensivt 
sötningsmedel (till exempel från stevia) 
och andra råvaror som sammantaget ger 
önskade egenskaper.



22

ARTIKEL FRÅN BAYN MAGASIN

Det är här sockeralkohlerna återkommer. 
De spelar ofta en viktig roll för att få till de 
rätta egenskaperna hos sötade fibrer.

Vår tillverkningsmetod, som vi har sökt 
patent för, gör att vi kan producera pulver 
och granulat som inte bara ersätter 
socker ett-till-ett med nära oförändrad 
smak och konsistens, utan också kan 
transporteras, lagras och användas som 
vanligt socker. Det är detta vi kallar sötade 
fibrer.

Vi har utvecklat sötade fibrer för en rad 
olika applikationer, till exempel bageri, 
choklad, konfektyr, mejeri, soppor och 
såser, och marknadsför dem under varu-
märket EUREBA®.

Nyckelfärdig lösning
Eureba är en ”nyckelfärdig lösning” för 
dig som vill minska risken och tiden det 
tar att utveckla en sockerreducerad pro-
dukt. Du kan utgå från befintligt recept, 
eller skapa ett nytt med vanligt socker, 
och sen ersätter sockret, glukossirapen 
eller vad du nu använder med Eureba för 
aktuellt tillämpningsområde.

Naturligtvis kan vi också hjälpa dig att 
skräddarsy sötade fibrer för just din till-
lämpning.

Ladda ned e-bok
För dig som vill återuppleva sötnings-
resan och lära dig mer om de olika 
alternativen har vi skrivit en liten bok 
som i sex kapitel, fördelade på 46 sidor, 
tar med dig på en resa genom sötnings-
landskapet. Du får stifta bekantskap 
med olika lösningar: sockerarter, socker- 
alkohol, bulksötningsmedel, artificiella 
sötningsmedel, sötningsmedel med 
naturligt ursprung och till sist sötade 
fibrer.

Du kan ladda ned den här: https://www.
bayneurope.com/sötningsresan.

https://www.bayneurope.com/sv/produkter/eureba
https://www.bayneurope.com/sv/produkter/tjanster
https://www.bayneurope.com/sotningsresan
https://www.bayneurope.com/sotningsresan
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Vad är stevia?
Stevia är ett släkte av 240 olika arter 
av växter i de subtropiska och tropiska 
delarna av Sydamerika och västra Nord-
amerika. Men i praktiken är det bara en 
art som avses – Stevia rebaudiana – som 
på svenska kallas sötflockel.

Som namnet antyder har växtens blad 
en söt smak. Sötman kommer från 
steviolglykosider som finns i stevias blad. 
Steviolglykosider är 50–450 gånger sötare 
än vanligt socker.

Detta är stevia och steviolglykosider

Denna artikel publicerades våren 2020 i 
Bayns onlinemagasin.

Magasinets uppgift är är att gör Bayn 
känt hos målgruppen och förtjäna de-
ras uppmärksamhet och förtroende.

Innehållet i magasinet är utformat för 
att hamna  högt i sökresultat, spridas 
i sociala medier, attrahera läsare ur mål-
gruppen, vinna målgruppens förtroende 
och väcka deras intresse för sötade 
fibrer som ersättning för socker.

Steviolglykosider kallas de söta ämnen som extraheras ur 
växten stevia och används som ett kalorifritt sötningsmedel. 
I denna artikel besvarar vi vanliga frågor om stevia och 
steviolglykosider.

https://www.bayneurope.com/sv/magasinet
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Stevia har i årtusenden använts som sötningsmedel av urbefolkningen i Paraguay och 
centrala Sydamerika. Numera odlas stevia för kommersiell utvinning av steviolglykosider. 
Odlingar förekommer i bland annat centrala Sydamerika, Sydostasiens, Kina och USA. 
Även i Europa förekommer odling av stevia. 

Vad är steviolglykosider?
Steviolglykosider kallas de söta ämnen som finns naturligt i växten Stevia rebaudiana – 
som till vardags kallas stevia.

Det finns ett fyrtiotal olika steviolglykosider. Tolv av dem är godkända av EU som 
sötningsmedel. Av dessa tolv är det framför allt tre som man stöter på i praktiken:

 • Steviosid är den steviolglykosid som det förekommer mest av i steviablad (5–10 %). 
Den har en bitter bismak och en eftersmak som påminner om lakrits. Därför används 
den inte så mycket som när stevia godkändes 2011. Istället har fokus flyttats till två 
mer välsmakande steviolglykosider.

 • Rebaudiana A (som ofta förkortas Reb A) förekommer i mindre andel i steviabladen 
(2–4 %), men är den i livsmedel mest använda steviolglykosiden. Den smakar inte 
alls lika bittern och inte alls lika mycket eftersmak av lakrits som steviosid.

 • Rebaudiana M (som ofta förkortas Reb M) har ingen bitterhet alls och ingen lakritslik 
eftersmak. Dess smakprofil är nära identisk med socker. Det gör den idealisk för att 
ersätta sockrets sötma. Men andelen Reb M i steviablad är mycket mindre (< 0,1 %), 
vilket gör Reb M dyrare än Reb A.

https://www.bayneurope.com/sotningsresan
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Alla steviolglykosider består av av ämnet 
steviol till vilken glukosmolekyler är 
länkade med så kallad glykosidbindning.

Det enda som skiljer olika 
steviolglykosider åt är hur många 
glukosmolekyler som är länkade och var 
de sitter. Till exempel är steviosid länkad 
med tre glukosdelar, och Reb A med fyra.

Reb M har hela sex glukosdelar. Det 
höga antalet glukosdelar är en del av 
förklaringen till Reb M:s goda smak; 
studier indikerar att fler glukosenheter 
ger mer sötma och mindre bitterhet.

Vad gör steviolglykosider bra 
som sötningsmedel?
Det finns två skäl varför steviolglykosider 
är ett utmärkt sötningsmedel.

Först och främst tillför de ingen energi 
(0 kcal) och höjer inte blodsockret (GI 0).

Dessutom finns steviolglykosider i naturen, 
och extraheras ur stevia på ungefär 
samma sätt som socker extraheras 
ur sockerbetor. Det gör att många 
konsumenter uppfattar dem som ett 
naturligare alternativ än syntetiskt 
framställda sötningsmedel som till 
exempel aspartam, acesulfam K och 
sukralos.

Hur utvinns steviolglykosider?
Steviolglykosider utvinns ur växten stevia 
på ett sätt som påminner om hur socker 
utvinns ur sockerbetor och sockerrör.

Efter att ha skördats får stevia torkas 
innan bladen skiljs från stammen. 
Bladen får sen dra i hett vatten. Avkoket 
innehåller steviolglykosider, men också 
växtpigment, gelatinösa ämnen, olja, 
vax, proteiner samt garvsyra och andra 
polyfenoler. Detta avskiljs i flera steg med 
filtrering.

Det renade avkoket hälls genom jonbytar-
harts som fångar upp steviolglykosiderna 
men släpper igenom vattnet. Jonbytar-
harts är ett poröst material med elektrisk 
laddad yta som fångar steviolglykosider. 
Det är samma teknik som används i 
vattenreningsverk. För att få loss steviol-
glykosiderna från det porösa materialet 
sköljs det med ren sprit.

Spriten avlägsnas i ett membranfilter och 
genom destillation. Kvar blir en söt sirap, 
ur vilken det mesta av återstående vätska 
kramas ur, innan resten torkas för att få 
kristaller av steviolglykosider.

Kristallerna löses på nytt i sprit och pro-
cessen upprepas några gånger för att få 
önskad renhet innan kristallerna torkas 
och packas.

Är steviolglykosider naturliga?
Steviolglykosider finns naturligt i stevia- 
plantan och utvinns på ett sätt som är 
snarlikt hur socker utvinns ut sockerbetor. 
Trots det får steviolglykosider inte kallas 
naturligt enligt EU:s lagstiftning. Däremot 
går det bra att säga att steviolglykosider 
har naturligt ursprung.

https://www.bayneurope.com/sv/dextrin-fran-fro-till-eureba/211854#glykosidbindningar


26

ARTIKEL FRÅN BAYN MAGASIN

Är steviolglykosider 
ekologiska?
Steviolglykosider extraherade från 
ekologiskt odlad stevia får inte kallas 
ekologisk enligt EU:s regler. Det beror på 
att jonbytarharts används vid extrahering.

Är det svårt att ersätta socker 
med steviolglykosider?
Det finns naturligtvis utmaningar med att 
ersätta bulksötningsmedel som socker 
med steviolglykosider. Det behövs bara 
3 gram Reb A eller Reb M för att ersätta 1 
kilogram socker. Vad ska övriga 997 gram 
ersättas medför att bibehålla samma 
konsistens och munkänsla? Och hur 
ska bismaken och eftersmaken hos den 
billigare Reb A hanteras?

Lösningen är sötade fibrer. Det är socker-
liknande partiklar som består av kostfiber 
insvepta i steviolglykosider och andra in-

gredienser nödvändiga för att få önskade 
egenskaper. Sötade fibrer ersätter socker 
ett-till-ett med oförändrad smak och 
konsistens. Ett kilo socker ersätts med ett 
kilo sötade fibrer. Det kan också transpor-
teras, lagras och användas som vanligt 
socker utan några som helst förändringar 
i rutiner eller processer.

Vi har utvecklat sötade fibrer för flera 
vanliga användningsområden (till 
exempel bageri, choklad, konfektyr, 
mejeri, soppor och såser). Vi marknadsför 
dem under varumärket EUREBA®. De är 
redo att med små eller inga finjusteringar 
ersätta socker rakt upp och ned. Det spar 
värdefull tid och kortare tid till marknad 
för sockerreducerade produkter.

Vi kan också hjälpa dig som vill skräddarsy 
dina egna sötade fibrer. Då använder vi 
vårt eget sortiment av Reb A och Reb M, 
som vi marknadsför under varumärket 
NAVIA®.

Läs mer
Läs mer om stevia och steviolglykosider i vårt onlinemagasin. Börja gärna med dessa 
artiklar: 

 • Stevia – från frö till Eureba

 • Stevia – sockerreducering i praktiken

 • Stevia – den söta plantan som utmanade jättebolagen

 • Därför ska du söta med Reb M

 • Så värnar vi kvaliteten – från odling till produktion

https://www.bayneurope.com/sv/sotade-fibrer
https://www.bayneurope.com/sv/produkter/eureba
https://www.bayneurope.com/sv/produkter/tjanster
https://www.bayneurope.com/sv/produkter/navia
https://www.bayneurope.com/stevia-fran-fro-till-eureba/84817
https://www.bayneurope.com/sv/stevia-sockerreducering-i-praktiken/1116365
https://www.bayneurope.com/stevia-den-sota-plantan-som-utmanade-jattebolagen/84873
https://www.bayneurope.com/darfor-ska-du-sota-med-reb-m/182893
https://www.bayneurope.com/sa-varnar-vi-kvaliteten-fran-odling-till-produktion/182150
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Styrelsen och verkställande direktören för Bayn Europe 
AB (publ), med organisationsnummer 556794-4797 och 
säte i Stockholm, avger härmed sin årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019.

Verksamhet och organisation 
Bayn Europe AB (publ), här kallad Bayn, 
är noterat på Nasdaq First North Growth 
Market under kortnamnet BAYN.ST.

Bayn utvecklar lösningar som ersätter 
vanligt socker, glukossirap och andra 
bulksötningsmedel som har högt energi-
innehåll med sötade fibrer – en homogen 
sammansättning av kostfibrer, hög-
intensivt sötningsmedel och andra 
ingredienser som tillsammans ger nära 
oförändrad smak och konsistens till lägre 
energiinnehåll (färre kalorier).

Ingredienserna är växtbaserade. Till 
exempel används steviolglykosider som 
extraheras ur växten stevia som hög-
intensivt sötningsmedel.

Lösningarna marknadsförs till medelstora 
och större livsmedelsproducenter i Europa.

Bayn erbjuder både ”nyckelfärdiga” 
lösningar (EUREBA®) och tjänster för att 

”skräddarsy” lösningar (Bayn Services). 
Bayn erbjuder också steviolglykosider 
med olika andelar renframställning 
(NAVIA®) som kan användas i 
skräddarsydda lösningar.

Försäljning sker i hela Europa via 
distributörer (till exempel Barentz) 
och genom co-innovation med direkt-
kunder på utvalda marknader (till 
exempel i de skandinaviska länderna, 
Beneluxländerna, Storbritannien och 
Irland).

Bayns verksamhet leds från huvud- 
kontoret i Stockholm, där också 
administrationen finns. Det praktiska 
arbetet med marknadsföring och co-
innovation bedrivs från Bayns kontor i 
Göteborg. Forskning och utveckling av 
sötade fibrer sker vid Bayns innovations- 
centrum i Gävle. Bayn har också 
medarbetare i Storbritannien och 
Centraleuropa.

https://www.bayneurope.com/sv/produkter/eureba
https://www.bayneurope.com/sv/produkter/tjanster
https://www.bayneurope.com/sv/produkter/navia
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 • Bayns produktionspartner i Kina, Honsea, tillverkade 
glass i Kina inför det kinesiska nyåret. 6,6 ton 
av EUREBA® D-01 används i denna produktion.                    
Se pressmeddelande 2019-01-24.

 • Bayns EUREBA® D-01 användes i den nylanserade 
sockerfria glassmixen från Hemglass.                                   
Se nyhet 2019-02-07 och artikel 2019-06-13.

 • En rekordorder om 17 000 kg EUREBA® D-01 
bokades av Bayns distributör i Estland.                                           
Se pressmeddelande 2019-02-12.

 • Bayn genomförde en nyemission som tillförde bolaget 
4,9 MSEK. Se pressmeddelande 2019-02-28.

 • Bayn blir ISO-certifierade efter en snabb process med 
få avvikelser. Ett mycket lättmanövrerat system, enligt 
revisorn från SCAB. Se nyhet 2019-05-02.

 • Ett långsiktigt samarbete inleddes med 
kommunikationsbyrån Kntnt Sweden AB för att öka 
kännedomen om Bayn och våra lösningar, förtjäna 
målgruppens förtroende och digitalisera säljprocessen. 
Se nyhet 2019-05-13.

 • Bayns teckningsoptioner serie TO4 rönte stort intresse 
hos aktieägarna och tecknades till nära 90 procent.       
Se pressmeddelande 2019-06-26.

 • Bayn stärker sin närvaro i Storbritannien och på Irland 
genom rekryteringen av Björn Johansson, Head of sales 
UK & Ireland. Se nyhet 2019-08-07.

 • Bayn levererar den första provbeställningen på 
EUREBA® till det danska glassbolaget Paradis-Is.            
Se nyhet 2019-08-21.

 • Pandy Protein AB (numera Pändy Foods AB) lägger en 
order hos Bayn med ett startvärde om cirka 1 miljon SEK.
Se pressmeddelande 2019-10-01.
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https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/leverans-av-bayns-eureba-d-01-for-sotning-av-glass-till-kinesiska-nyaret
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/bayns-sockerersattare-eureba-i-hemglass-sortiment-2019
https://www.bayneurope.com/sv/konsten-att-gora-god-glass-utan-tillsatt-socker/84896
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-far-rekordorder-for-eureba
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-gor-nyemission
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/bayn-europe-ab-har-blivit-iso-certifierade-enligt-90012015
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/bayn-inleder-langsiktigt-samarbete-med-content-marketing-byran-kntnt
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europes-teckningsoption-tecknades-till-8778-procent
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/bayn-europe-rekryterar-for-den-brittiska-marknaden
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/eureba-far-tummen-upp-av-internationella-glassbolaget-paradis-is
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europes-och-pandys-samarbete-resulterar-i-miljonorder
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 • Bayn säkrar finansiering i form av riktad nyemission 
på cirka 4,3 Mkr och lånelöfte på 6 Mkr. I samband med 
detta beslutades också att dela ut gratis tecknings- 
optioner med motsvarande villkor som i den riktade 
emissionen. Se pressmeddelande 2019-01-24.

 • Bayn har inlett likvidation av vårt dotterbolag. Det 
startades för att administrera produktion av EUREBA® 
i Bulgarien. Eftersom företagets strävan är att produ-
cera så lokalt som möjligt har en annan produktions-
strategi valts. Som en följd därav bedöms ett dotter-
bolag i Bulgarien och dess kostnader som onödiga.                                  
Se pressmeddelande 2019-01-24.

 • FNCA Sweden AB är ny Certified Advisor från och med 
1 december. Se pressmeddelande 2019-02-12.

 • Den 25 november firade Bayn tioårsjubileum. I sam-
band med det publicerade vi längre intervjuer med 
grundaren Lucy Dahlgren och VD Patrik Edström.

 • Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och 
medelstora börsbolag har genomfört extern aktieanalys 
av Bayn. Se nyhet 2019-12-04.

 • Bayn anställer Ola Broström som Innovation Manager.  
Se nyhet 2019-12-11.

 • Bayn satsar på den brittiska marknaden där myndigheter 
och livsmedelsföretag är pådrivande för ökad sockerre-
ducering. I november ställde Bayn ut på mässan Food 
Matters Live 2019 i London. Bayns sötade fibrer, som 
ersätter socker ett-till-ett, mötte stort gensvar och över 
250 nya kontakter knöts. Se nyhet 2019-12-19.
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https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europe-sakrar-finansiering-pa-upp-till-cirka-103-msek-samt-ger-ut-gratis-teckningsoptioner-till-samtliga-aktieagare
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-flyttar-produktion-avvecklar-dotterbolag-och-forbattrar-tackningsbidrag
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europe-ab-publ-byter-certified-adviser
https://www.bayneurope.com/sv/bayns-grundare-om-foretagets-fodelse/200222
https://www.bayneurope.com/sv/bayn-europe-fortsatta-framgangsresa/203807
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/bayn-europe-valkomnar-ola-brostrom-som-innovations-manager
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/analyst-group-aktieanalys-pa-bayn-produkter-som-ligger-ratt-i-tiden
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/bayn-europe-valkomnar-ola-brostrom-som-innovations-manager
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/stort-intresse-for-sotade-fibrer-i-storbritannien
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Väsentliga händelser efter året

 • Avtal om distribution av EUREBA® till mejeri- och 
glassproducenter i Storbritannien har tecknats med 
Cornelius Group, som är Storbritanniens ledande 
tillverkare och distributör av specialkemikalier, 
tillsatser och  ingredienser för bland annat 
livsmedelsindustrin. Se nyhet 2020-01-09.

 • Bayn teckningsoptioner (serie TO5) tecknades till 
76,39 procent vilket innebär att företaget tillförs drygt 
4,7 miljoner. Se pressmeddelande 2020-01-23.

 • Bayn har ansökt om patent på företagets unika 
produktionsmetod som gör det möjligt att skapa ett 
homogent pulver eller granulat från olika råvaror. 
Metoden används för att producera sötade fibrer 
som både till storlek, textur och söthet är snarlikt 
vanligt socker men består av kostfibrer, högintensivt 
sötningsmedel (till exempel från växten stevia) och 
andra råvaror. Se pressmeddelande 2020-02-16.

 • Extra bolagsstämma i Bayn Europe AB (Bayn) 
och extra bolagsstämma i Pändy Foods AB 
(Pändy) har godkänt ett avtal med innebörden 
att Bayn förvärvar Pändy genom apportemission.                                                                    
Se pressmeddelande 2020-01-10, pressmeddelande 
2020-02-03, pressmeddelande 2020-02-07, 
pressmeddelande 2020-03-11 och pressmeddelande 
2020-03-12.
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https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/cornelius-group-och-bayn-europe-i-marknads-och-forsaljningssamarbete
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europes-teckningsoptioner-tecknades-till-7639-procent
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/nyheter/bayn-europe-ansoker-om-patent
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europe-ab-forvarvar-pandy-foods-ab
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/uppdatering-av-bayns-potentiella-forvarv-av-pandy-foods-ab
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/uppdatering-av-bayns-potentiella-forvarv-av-pandy-foods-ab
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europe-ab-ingar-avtal-om-att-forvarva-pandy-foods-ab
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-bayn-europe-ab-publ-den-11-mars-2020
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-bayn-europe-ab-publ-den-11-mars-2020
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europe-ab-publ-fullfoljer-forvarvet-av-pandy-foods-ab-som-offentliggjordes-den-10-januari-och-3-februari-2020
https://media.bayneurope.com/nyheter-press/pressreleaser/bayn-europe-ab-publ-fullfoljer-forvarvet-av-pandy-foods-ab-som-offentliggjordes-den-10-januari-och-3-februari-2020
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Begränsade resurser
Bayn är ett litet företag med begränsade 
resurser vad gäller ledning, administra- 
tion och kapital. För att genomföra 
fastslagen strategi är det av vikt att 
resurserna disponeras på ett för Bayn 
optimalt sätt. Det finns en risk att Bayns 
resurser inte räcker till, varmed Bayn 
kan drabbas av finansiellt och operativt 
relaterade problem.

Beroende av nyckelpersoner 
och medarbetare
Bayn baserar sin framgång på ett fåtal 
personers kunskap, erfarenhet och 
kreativitet. Bayn är beroende av att 
bibehålla och i framtiden kunna finna 
fler kvalificerade medarbetare. Bayn 
strävar efter att kontinuerligt utveckla sin 
organisation och sina medarbetare.

Intjäningsförmåga och 
kapitalbehov
Det kan inte uteslutas att det tar längre 
tid än beräknat innan Bayn når ett 
positivt kassaflöde. Det kan inte heller 

uteslutas att Bayn i framtiden kan 
komma att söka nytt externt kapital. Det 
finns inga garantier att det i så fall kan 
anskaffas på för aktieägare fördelaktiga 
villkor. Ett misslyckande i att generera 
vinster i tillräcklig omfattning kan 
påverka Bayns marknadsvärde.

Försäljningsrisk
Det går inte att med säkerhet fastslå 
att Bayns ”nyckelfärdiga” lösningar 
för sockerreduktion (EUREBA®) får den 
acceptans på marknaden som Bayn 
hoppas och tror på. Bayn upplever ett 
stort intresse hos Europeiska livs- 
medelsproducenter att minska mängden 
tillsatt socker, och att intresset drivs 
av både en ökad efterfrågan från allt 
fler hälsomedvetna konsumenter och 
allt tydligare krav från regeringar och 
myndigheter. Bayns nyckelfärdiga 
lösningar minskar producenternas 
risk och tid till marknad för nya 
sockerreducerade produkter. Trots det 
kvarstår viss risk och tid som kan få 
livsmedelsproducenter att avstå från att 
minska tillsatt socker.

Risker och osäkerhetsfaktorer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Bayn är sedan några år under omvandling 
från ett bolag vars huvudsakliga affär 
är att sälja råvara för sockerreduktion 
(NAVIA®) till ett bolag vars huvudsakliga 
affär är att sälja komplett lösning för 
sockerreduktion (EUREBA®). Det innebär 
att Bayn rör sig från en marknad som är 
konkurrensutsatt och prispressad till en 
marknad med mindre konkurrens och 
högre marginaler. Därmed får Bayn allt 
bättre förutsättningar att bli lönsamt och 
växa.

I början av det nya året ansökte vi om 
patent på en tillverkningsmetod som 
innebär att vi kan skapa sockerliknande 
partiklar av kostfiber, högintensivt 
sötningsmedel (till exempel från växten 
stevia) och andra råvaror. Metoden 
innebär att vi kan producera pulver 
och granulat som inte bara ersätter 
socker ett-till-ett med nära oförändrad 
smak och konsistens, utan också kan 
transporteras, lagras och användas 
som vanligt socker. Det minskar risken 
och tiden för en livsmedelsproducent 
att få ut sockerreducerade produkter 
på marknaden. Detta ger oss en unik 

konkurrensfördel som vi inte har haft 
tidigare.

För att dra nytta av vår unik 
konkurrensfördel måste vi nå europeiska 
livsmedels producenter, vinna deras 
förtroende för vår kompetens och få 
hjälpa dem. Under förra året inledde 
vi därför ett långsiktigt arbete för att 
nå ut och bygga förtroendekapital 
hos potentiella kunder. Navet i denna 
satsning är ett online magasin som 
lanserades i oktober 2019. Det har redan 
haft betydande effekt, och vi räknar 
med att effekten kommer att öka under 
kommande år allteftersom arbetet 
fortskrider.

Allt ovannämnt ger sammantaget goda 
skäl att tro att Bayn har goda framtidsut-
sikter. Med förvärvet av Pändy Food får 
vi därtill möjlighet att själva tillgodose 
konsumentmarknadens efterfrågan av 
sockerreducerade produkter. Dessutom 
lägger affären grunden till snabbare 
tillväxt genom förvärv av fler bolag som 
likt Bayn besitter unik kompetens inom 
food tech.

Framtidsutsikter

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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FLERÅRSÖVERSIKT (TSEK) 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 5 961 3 217 2 255 941 1 357

Resultat efter finansiella poster -15 612 -10 321 -9 996 -6 916 -5 128

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

Soliditet (%) 63 72 37 73 73

Flerårsöversikt

(SEK) AKTIEKAPITAL RESERVER BALANSERAT 
RESULTAT

ÖVERKURS-
FOND

ÅRETS 
RESULTAT

Ingående balans per 
1 januari 2019 5 689 192 2 597 627 -29 822 162 40 395 065 -10 321 099

Nyemission 2 776 263 11 996 526

Pågående nyemission 253 255

Avsättning till 
reserver - Aktivering av 
utvecklingsutgifter

139 424 -139 424

Disposition enligt 
beslut av årets 
årsstämma:

-10 321 099 10 321 099

Årets resultat -15 612 217

Utgående balans per 
31 december 2019 8 465 455 2 737 051 -40 282 686 52 644 846 -15 612 217

Förändring i eget kapital

STYRELSEN FÖRESLÅR ATT TILL FÖRFOGANDE STÅENDE VINSTMEDEL (SEK):

ansamlad förlust -40 282 686

överkursfond 52 644 846

årets förlust -15 612 217

-3 250 057

disponeras så att i ny räkning överföres -3 250 057

Förslag till vinstdisposition

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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EKONOMISKT UTFALL

Resultaträkning

(SEK) NOT 2019-01-01 – 2019-12-31 2018-01-01 – 2018-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 5 960 880 3 216 967

Aktiverat arbete för egen 
räkning

1 148 300 1 299 899

Övriga rörelseintäkter 60 792 500 586

Summa intäkter 7 169 972 5 017 452

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -5 451 496 -1 336 738

Övriga externa kostnader -6 393 293 -4 063 196

Personalkostnader  3 -6 026 572 -7 445 067

Avskrivningar och 
nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

-2 405 016 -2 260 015

Övriga rörelsekostnader -2 424 746 -

Summa kostnader -22 701 124 -15 105 016

Rörelseresultat 5 -15 531 152 -10 087 564

Resultat från finansiella 
poster

Räntekostnader och liknande 
resultatposter

-81 064 -233 535

Resultat efter finansiella 
poster

-15 612 217 -10 321 099

Resultat före skatt -15 612 217 -10 321 099

Skatt på årets resultat 6 - -

ÅRETS RESULTAT -15 612 217 -10 321 099
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Balansräkning

(SEK) NOT 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella 
anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten  
 

7 4 941 475 5 904 263

Koncessioner, patent, licenser, 
varumärken samt liknande 
rättigheter

8 - -

4 941 475 5 904 263

Materiella 
anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och 
installationer

9 268 209 312 766

268 209 312 766

Finansiella 
anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 10, 11 100 000 100 000

Andra långfristiga fordringar 12 72 800 72 800

172 800 172 800

Summa anläggningstillgångar 5 382 484 6 389 829

Omsättningstillgångar

Varulager mm 4

Råvaror och förnödenheter 2 235 480 1 434 684

2 235 480 1 434 684

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 481 555 370 573

Fordringar hos koncernföretag 651 224 2 431 235

Övriga fordringar 711 508 35

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

747 343 302 639

2 591 629 3 104 482

Kassa och bank 2 356 307 802 725

Summa 
omsättningstillgångar

7 183 416 5 341 891

SUMMA TILLGÅNGAR 12 565 900 11 731 720

EKONOMISKT UTFALL
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Balansräkning

(SEK) NOT 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 8 465 455 5 689 192

Fond för utvecklingsutgifter 2 737 051 2 597 627

11 202 506 8 286 819

Fritt eget kapital

Överkursfond 52 644 846 40 395 065

Balanserad vinst eller förlust -40 282 686 -29 822 162

Årets resultat -15 612 217 -10 321 099

-3 250 057 251 804

Summa eget kapital 7 952 450 8 538 623

Långfristiga skulder

Konvertibla lån - -

Skulder till kreditinstitut 13 510 204 1 000 000

Summa långfristiga skulder 510 204 1 000 000

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 244 898 141 667

Leverantörsskulder 2 519 197 850 037

Skulder till koncernföretag - 171 675

Aktuella skatteskulder 43 623 54 069

Övriga skulder 188 829 342 533

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

1 106 699 633 116

Summa kortfristiga skulder 4 103 246 2 193 097

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER

12 565 900 11 731 720

EKONOMISKT UTFALL
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NOTER

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH 
VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen och BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredo-
visning (K3). 

Fordringar har upptagits till de belopp 
varmed de beräknas inflyta. 

Övriga tillgångar och skulder har upp-
tagits till anskaffningsvärden där inget 
annat anges. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta 
har värderats till balansdagens kurs. 
Kursvinster och kursförluster på rörelse-
fordringar och rörelseskulder redovisas i 
rörelseresultatet medan kursvinster och 
kursförluster på finansiella fordringar 
och skulder redovisas som finansiella 
poster. Redovisningsprinciperna är oför-
ändrade jämfört med föregående 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 under kommande 
räkenskapsår varför ingen uppskjuten 
skattefordran 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 tillgodogöras 
bolaget och intäkterna kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt. Vid försäljning av 
varor redovisas normalt inkomsten som 
intäkt 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 anläggningstillgångar enligt 
aktiveringsmodellen. Det innebär att 
samtliga utgifter som avser framtagandet 
av en internt upparbetad immateriell 
anläggningstillgång aktiveras och 
skrivs av under tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod, under förutsättningarna 
att kriterierna i BFNAR 2012:1 är 
uppfyllda. 
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Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggnings-
tillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar 
enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivning sker linjärt över den förvän-
tade nyttjandeperioden med hänsyn till 
väsentligt restvärde. Följande avskriv-
ningsprocent tillämpas: 

Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varu-
märken - 20% 

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer - 20% 

Företaget redovisar samtliga leasing-
avtal, 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 utgörs 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 undantagsreglerna i års-
redovisningslagen 7 kap 3 § upprättas 
ingen koncernredovisning. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade 
kostnader, sidointäkter samt intäkts-
korrigeringar. 

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 kapital (eget kapital och 
obeskattade reserver med avdrag för 
uppskjuten skatt). 

Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och 
obeskattade reserver med avdrag för 
uppskjuten skatt) i procent av balans-
omslutning.

NOTER
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NOT 2  STÄLLDA SÄKERHETER

(SEK) 2019-12-31 2018-12-31

Företagsinteckning 3 500 000 3 500 000

Säkerheter ställda till förmån för 
koncernföretag

Fastighetsinteckning 50 000 50 000

NOT 3  MEDELANTALET ANSTÄLLDA

2019 2018

Medelantalet anställda 9 10

Del kvinnor 44% 64%

Del kvinnor i styrelsen 50% 50%

NOT 4  VARULAGER

2019 2018

Lager av råvaror 2 235 480 1 434 684

NOT 5  INKÖP OCH FÖRSÄLJNING 
MELLAN KONCERNFÖRETAG

2019 2018

Andel av årets totala inköp som skett 
från andra företag i koncernen 0,00% 62,58%

Andel av årets totala försäljningar 
som skett till andra företag i 
koncernen

0,00% 14,45%

NOTER
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NOT 6  AKTUELL OCH 
UPPSKJUTEN SKATT

Avstämning av effektiv skatt

2019 2018

Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt -15 612 217 -10 321 099

Skatt enligt gällande skattesats 21,40 3 341 014 22,00 2 270 642

Ej avdragsgilla kostnader -5,10 -792 772 -1,00 -103 162

Ej skattepliktiga intäkter  -  -  -  -

Ej aktiverad skattefordran -16,30 -2 548 242 -21,00 -2 167 480

Redovisad effektiv skatt  -  -  -  -

NOT 7  BALANSERADE UTGIFTER 
FÖR UTVECKLINGSARBETEN OCH 
LIKNANDE ARBETEN

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 9 407 138 8 107 239

Inköp 1 148 300 1 299 899

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 10 555 438 9 407 138

Ingående avskrivningar -3 502 875 -1 621 448

Årets avskrivningar -2 111 088 -1 881 427

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -5 613 963 -3 502 875

Utgående redovisat värde 4 941 475 5 904 263

NOT 8  KONCESSIONER, PATENT, 
LICENSER, VARUMÄRKEN SAMT 
LIKNANDE RÄTTIGHETER

2019-12-31 2018-12-31

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 - -

NOTER
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NOT 9  INVENTARIER, VERKTYG 
OCH INSTALLATIONER

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 144 402 1 144 402

Inköp 249 371  -

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 1 393 773 1 144 402

Ingående avskrivningar -831 636 -453 048

Årets avskrivningar -293 929 -378 588

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -1 125 565 -831 636

Utgående redovisat värde 268 209 312 766

NOT 10 ANDELAR I 
KONCERNFÖRETAG

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 100 000 50 236

Inköp - 50 000

Försäljningar/utrangeringar - -236

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 100 000 100 000

Utgående redovisat värde 100 000 100 000

NOT 11 SPECIFIKATION ANDELAR I 
KONCERNFÖRETAG

Namn Bokfört värde

Bayn Europe Financial AB 50 000

Bayn Brands AB 50 000

Org.nr. Säte:

Bayn Europe Financial AB 559131-8331 Stockholm

Bayn Brands AB 559152-1371 Gävle

Bayn Bulgaria LTD BG204200897 Sofia, Bulgarien

NOTER
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NOT 12 ANDRA LÅNGFRISTIGA 
FORDRINGAR

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 72 800 72 800

Tillkommande fordringar -  -

Avgående fordringar - -

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 72 800 72 800

Utgående redovisat värde 72 800 72 800

NOT 13  SKULDER TILL 
KREDITINSTITUT

Nedan framgår fördelning av 
långfristiga lån

Lånebelopp Lånebelopp

2019-12-31 2018-12-31

Långivare

Almi Företagspartner 755 102 1 000 000

Kortfristig del av långfristig skuld 244 898 250 000

NOTER
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STYRELSENS UNDERSKRIFTER

Stockholm den 19 mars 2020

Peter Werme
Ordförande

Lucy Dahlgren 
Ledamot

Gunnar Ek
Ledamot

Chatarina Schneider
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 

Allegretto Revision AB

Anders Ericsson
Auktoriserad revisor

Patrik Edström
Verkställande direktör
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STYRELSE

Peter Werme 
Styrelseordförande
Peter Werme har efter en MBA-examen från Uppsala universitet samlat på sig mer än 30 
års erfarenhet av finansmarknaden. Under åren 1986–87 var han med och grundade ABB 
Investment Management och ABB Fonder, där han arbetade under tio års tid. Han har 
varit med och grundat och förvaltat hedgefonder inom både SEB och Handelsbanken. Peter 
Werme är medgrundare av Första Entreprenörsfonden, som redan år 2011 investerade i 
Bayn Europe. Han äger privat och genom bolag 3 829 697 aktier i Bayn. 

Lucy Dahlgren
Styrelseledamot
Lucy Dahlgren grundade Bayn 2009 med affärsidén att sälja stevia och konsulttjänster 
inom sockerreducering till livsmedelsproducenter. Lucy har alltid trott på att en innovativ 
affärsmodell krävs för en lyckad sockerreducering inom livsmedelsindustrin. Hon har en 
MBA i projektledning och har arbetat med stevia sedan 2007. Lucy Dahlgren har tidigare 
suttit i Bayns styrelse och är ordinarie styrelseledamot sedan maj 2018. Hon var till och 
med mars 2018 vd i bolaget. Lucy Dahlgren äger har genom privat och genom bolag 
 1 499 615 aktier i Bayn.

Gunnar Ek 
Styrelseledamot
Gunnar Ek har studerat industriell organisation vid Chalmers tekniska högskola. Han 
är mest känd som Aktiespararnas orädda förkämpe på årsstämmor. Han ansvarade 
för deras bolagsbevakning under 22 år, och har också varit vice förbundsordförande. 
Före det var han bankdirektör i Nordea under 1980-talet. Han har därtill varit 
ledamot i Göteborgs kommunfullmäktige, styrelseledamot i Göteborgs Spårvägar 
och vice ordförande i Göteborgs lokalförvaltning som är en av Sveriges största 
fastighetsförvaltare. Gunnar Ek har också förvaltat värdepappersportföljen för Stiftelsen 
Chalmers tekniska högskola. Han äger 24 635 aktier i Bayn.

Chatarina Schneider
Styrelseledamot
Chatarina Schneider har examen i kemi från Linköpings universitet. Hon har arbetat 
mer än två decennier för kemikoncernen AkzoNobel. I olika chefspositioner har hon 
lett multikulturella team inom affärsledning, marknadsföring och försäljning. Hon 
har också varit ansvarig för en affärsverksamhet inom Akzo Nobel i Asien. Chatarina 
Schneider är idag vd för kemikaliedistributören AmphoChem AB och Pemco Additives 
AB. Hon äger privat och genom bolag 446 336 aktier i Bayn.
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