
Pändy Foods AB modtager sin første liste over produkter i Danmark
Pändy Foods AB har sammen med sin partner Salessupport etableret den første notering i den danske dagligvarehandel.
Noteringen repræsenterer central distribution og salg hos Salling Group A / S for linserchips Sour Cream & Onion og Cheese
& Onion.

Salling Group A / S er en af de førende dagligvarekæder i Danmark med butikkerne Netto, Føtex, Bilka og Salling, der tilsammen udgør
omkring 35% af det samlede marked. De første produkter, der lanceres fra v.20, er linserchips Sour Cream & Onion og Cheese & Onion.
Virksomheden har været i dialog med kæden de sidste 6 måneder og har ambitionen om at lancere den resterende del af sortimentet i
løbet af året.

Salessupport er et af de største nordiske salgsselskaber inden for dagligvarehandelen og er virksomhedens partner og salgsrepræsentant
for det danske marked.

”Vi er meget stolte over at omsider kunne lancere vores produkter i Danmark. Den branche, hvor vi opererer, har lange ledetider for denne
type dybere markedsfortegnelser, og i betragtning af at produkterne blev lanceret i slutningen af sidste år, er vi nået langt på kort tid.
Salling Group er en betydelig aktør, der repræsenterer et stort skridt for os med at etablere hele Pändys produktsortiment inden for den
danske dagligvarehandel. Vi har nu samarbejdet med Salessupport i lidt over et år for at forberede og implementere lanceringen. De har
også yderligere virksomheder i Sverige, Norge og Finland, og vi ser her en god mulighed for et dybere samarbejde for at fremskynde
væksten på disse markeder også ”- Simon Petrén, administrerende direktør for Pändy Foods AB

Sour Cream & Onion og Cheese & Onion er to af fire varianter af Pändys linse chips. Virksomheden har i alt 14 produkter i porteføljen, der
sælges og markedsføres til over 20 markeder.

For yderligere information, kontakt venligst:

Simon Petrén, IR-manager Bayn Europe AB (publ)

Tlf .: +46709999455

E-mail: simon.petren@bayneurope.com

Bayn Europe er en uafhængig leverandør af avancerede og sunde sukkerreduktionsløsninger til fødevare- og drikkevareindustrien. Bayns
plantebaserede ingrediensløsninger, raffineret gennem videnskabelig forskning og omfattende markedserfaring, letter nye sundere
formuleringer og opskrifter fokuseret på smag og tekstur for at hjælpe mad- og drikkevarevirksomheder over hele verden med at reducere
sukker og kalorier i deres produkter. Pändy Foods er  et datterselskab til Bayn Europe der driver udvikling, markedsføring og salg af
kalorireducerte og sunde fødevarer. For mere information www.bayneurope.com

Bayn er noteret på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickeren BAYN.ST.

FNCA Sweden AB er Bayns certificerede rådgiver. Tlf: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se.


