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Bolags
aspEktEr
B a y n  E u ro p e  A B  ( p u b l ) ,  ( B a y n ) , 
ä r  e t t  p u b l i k t  a k t i e b o l a g  o c h 
b e d r i ve r  ve r k s a m h e t  u n d e r 
d e n n a  a s s o c i a t i o n s fo r m ,  v i l ke n 
re g l e ra s  av  A k t i e b o l a g s l a ge n 
( 2 0 0 5 : 5 5 1 ) . 

Bolaget registrerades hos Bolagsverket 
den 25 november 2009 med organisa-
tionsnummer 556794-4797. 

Bolaget ska bedriva forskningsbase-
rad utveckling av industriella lösningar 
med naturliga, kalorifria ingredienser 
samt bedriva handel med produkter 
inom dryckes- och livsmedelsindustrin 
och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har inte varit part i några 
rättsliga förfaranden eller skiljedoms-
förfaranden (inklusive ännu ej avgjorda 
ärenden eller sådana som bolaget är 
medveten om kan uppkomma) under 
de senaste tolv månaderna, och som 
nyligen haft eller skulle kunna få betyd-
ande effekter på bolagets finansiella 
ställning eller lönsamhet.

Bolaget är Euroclear-anslutet, vilket 
innebär att det är Euroclear som för 
bolagets aktiebok. Bolagets hemvist  
är Stockholms kommun.

Årsredovisning och bolagsordning 
kan beställas i pappersform från 
bolaget eller hämtas från bolagets 
hemsida:

Bayn Europe AB
Hornsgatan 79
118 49 STOCKHOLM
Tel 08-613 28 88
E-post: info@bayn.se
www.bayn.se
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r iskEr

un da n tag f rå n  
pro sp E k t sk yldi ghE t

BEgrän sa dE  rE su rsEr
Bayn är ett litet bolag med begränsade 
resurser vad gäller ledning, administra-
tion och kapital. För genomförandet av 
strategin är det av vikt att resurserna 
disponeras på ett för bolaget optimalt 
sätt. Det finns en risk att bolagets 
resurser inte räcker till och därmed 
drabbas av såväl finansiellt som opera-
tivt relaterade problem 

BEroEndE  av n yc k E lp Er sonEr
Bayn baserar sin framgång på ett fåtal 
personers kunskap, erfarenhet och 
kreativitet. Bolaget är även i framtiden 
beroende av att kunna finna kvalifice
rade medarbetare som kan vidareut-
veckla Bolagets produkter.

försäljn in g
Det går inte att med säkerhet fastslå 
att de produkter som Bolaget utvecklar 
får det mottagande av marknaden  
som memoran-dumet förespeglar. 
Kvantiteten av sålda produkter kan bli 
lägre och återförsäljaravtal kan upp-
höra, vilket åtminstone på kort sikt kan 
påverka Bolagets försäljning negativt.

intjän in gsförM åga och  
fraMtida  k a pita l  BEhov
Det kan inte uteslutas att det tar längre 
tid än beräknat innan Bolaget når ett 
positivt kassaflöde. Det kan inte heller 
uteslutas att Bayn i framtiden kan  
komma att söka nytt externt kapital. 
Det finns inga garantier för att det i  
så fall kan anskaffas på för aktieägare 
fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i 
att generera vinst i tillräcklig omfattning 
kan påverka Bolagets marknadsvärde 
negativt.

Detta memorandum har inte granskats och godkänts av 
Finans inspektionen. Memorandumet avseende nyemission 
är undantaget från prospektskyldighet enligt ”Lag om handel 
med finansiella instrument – Undantag avseende erbjudande 
till allmänheten”. Grunden för undantaget är att det samman-
lagda värdet av erbjudandet av finansiella instrumentet  
understiger 2,5 miljon euro under en tolvmånadersperiod.
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ErBjudandE i  saMMandrag

avstäMningsdag Avstämningsdag är den 3 maj 2016. Sista dag för handel i Bolagets 
aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 29 april 2016 och 
första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 2 maj 2016.

förEträdEsrätt De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare  
i Bayn Europe AB äger företrädesrätt att teckna units. För varje 
befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar  
till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) aktie samt en  
(1) teckningsoption. En (1) teckningsoption berättigar till teckning  
av en (1) ny aktie i Bayn Europe AB under perioden 14 november –  
28 november 2016 i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna.

tEckningstid 9 maj – 24 maj 2016.

tEckningskurs 3,48 kronor per aktie.

handEl MEd uniträttEr Handel i uniträtter kommer att ske på First North under perioden  
9 maj – 20 maj 2016.

handEl MEd Btu Betalda tecknade units, BTU, kommer att handlas på First North 
från och med den 9 maj 2016 fram till dess att Bolagsverket har 
registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i början  
av juni 2016.

antal units i ErBjudandEt Emissionen omfattar maximalt 1 894 458 units, vilket  
innebär 1 894 458 direkt nya aktier och teckningsoptioner  
som möjliggör teckning av ytterligare 1 894 458 aktier under  
perioden 14 november – 28 november 2016.

villkor för tEckningsoptionErna En teckningsoption ger rätt till teckning av en aktie till 80 procent  
av den volymvägda genomsnittskursen baserad på en period av  
tio handelsdagar som slutar tio bankdagar före teckningsperioden 
börjar. Högsta kurs för teckning av aktier är satt till 6,00 SEK  
per aktie.

handEl i tEckningsoptionEr Handel i utställda teckningsoptioner kommer att ske på First North 
från och med att de registrerats hos Bolagsverket och Euroclear, 
vilket beräknas ske i början av juni 2016. Handeln kommer att pågå 
under hela löptiden fram till den 28 november 2016.
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Memorandumet har upprättats av styrelsen i Bayn Europe AB med anledning av nyemission i bolaget. 
Styrelsen för Bayn Europe AB är ansvarig för innehållet i memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen 
vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt styrelsen 
känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är utlämnat, som skulle kunna påverka 
memorandumets innebörd. Bolagets revisorer har inte granska föreliggande memorandum.

Stockholm den 20 april 2016
Bayn Europe AB

Peter Werme Lucy Dahlgren Leif Fågelstedt Britt Rahm
Styrelseordförande

Bayns styrelse har av styrelseledamöter, ledning och ägare till Bolaget fått bekräftelse om att de kommer att  
teckna sig i emissionen enligt nedan. Dessutom har ett antal utomstående investerare lämnat skriftliga tecknings-
åtaganden. Dessa personer har utan ersättning erhållit rätt att utnyttja de teckningsrätter som vissa aktieägare  
inte har för avsikt att utnyttja. Totalt innebär det att cirka 36 procent av emissionsbeloppet redan är tecknat.

styrElsEns försäkran

tEckningsåtagandEn

utställarE förBindElsE antal aktiEr förBindElsE sEk

styrElsElEdaMötEr, lEdning och tidiga aktiEägarE
Första Entreprenörsfonden 287 356 1 000 000
Confundi Group AB, Lucy Dahlgren 111 494 388 000

tEckningsåtagarE
Anders Björklund 72 000 250 560
Gerhard Dal 45 000 156 600
Björn Tedeman 25 000 87 000
Företagsfinansiering Fyrstad AB 20 000 69 600
MEF AB 20 000 69 600
Mats Ekberg 20 000 69 600
Wictor Billström 10 000 34 800
Anders Bodin 10 000 34 800
Mikael Palmgren 10 000 34 800
Johan Ranstam 10 000 34 800



6

Bayn EuropE i  saMMandrag
vErksaMhEt
Bayn Europe är ett kunskaps- och 
innovationsföretag som erbjuder 
livsmedelsindustrin i Europa nya affärs-
möjligheter som ökar dess konkurrens-
kraft. Bayn’s utvecklingsavdelning tar 
fram kreativa lösningar som reducerar 
sockret i mat och dryck och skapar nya, 
naturligt sötade produkter baserad på 
nyttigare ingredienser av fibrer med 
färre kalorier och en bibehållen smak-
upplevelse. Bayns dedikerade säljteam 
bygger starka kundrelationer och 
erbjuder en etablerad leveranskedja  
i hela 46 länder. 

Bayn Europe har sedan starten 
2009, knutit till sig några av de mest 
kreativa pionjärerna och forskarna i 
sockerreduceringsbranschen. Deras 
uppdrag är att utveckla Bayns helhets-
lösningar för att minska socker i mat 
och dryck och samtidigt uppfylla kon-
sumenternas behov och förväntningar 
på smakupplevelsen och näringsvärde. 
Bayn samarbetar dessutom med 
forskare och institut inom naturliga 
sötningsmedel och sensorik i över tio 
länder. 

B a y n  E u ro p e  A B  ä r  e t t  k u n s k a p s o r i e n te ra t 
fö re ta g  s o m  h j ä l p e r  l i v s m e d e l s p ro d u c e n te r 

i  vä r l d e n  a t t  m ö ta  m a r k n a d e n s  k rav  fö r  e n 
h ä l s o s a m m a re  vä r l d .  B a y n s  l ö s n i n ga r  re 

d u c e ra r  s o c ke r  i  p ro d u k te r  o c h  s k a p a r  nya , 
n a t u r l i g t  s ö ta d e  p ro d u k te r  m e d  l å g t  k a l o r i 

i n n e h å l l .  B o l a ge t s  n a t u r l i ga  l ö s n i n ga r, 
u t ve c k l a d e  ge n o m  ve te n s k a p l i g  fo r s k n i n g 

o c h  i  n ä ra  s a m a r b e te  m e d  b o l a ge t s  k u n d e r 
i n o m  d e n  g l o b a l a  l i v s m e d e l s i n d u s t r i n 

re s u l te ra r  i  h ö g k va l i ta t i va ,  i n n ova t i va , 
h ä l s o s a m m a  b a s re c e p t  o c h  p ro d u k te r .
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Fram till idag har Bayns kreativa team 
utvecklat fler än 50 lösningar som test
ats i olika konsumentpaneler med stor 
framgång. Bolaget har med övertygelse 
tagit fram lösningar för naturlig socker-
reducering vilka resulterat i produkter 
som konsumenterna älskar, både vad 
gäller smak och konsistens och som 
dessutom innehåller färre kalorier. 

produk t E r idag
Socker är idag mycket etablerat som 
norm för söt smak idag men det 
finns många välsmakande alternativ 
som kan anta utmaningen att ersätta 
socker i livsmedel. Ett viktigt uppdrag 
för Bayn är att hjälpa producenter att 
övervinna tekniska hinder och utveckla 
smakupplevelser på vägen för att 
lansera mer hälsosamma produkter. 
Bolagets utmaning är att nå konsu-
mentmarknaden med industrialiserade 
lösningar och metoder för att ersätta 
socker utan att göra avkall på smak, 
konsistens eller kostnad. Bayns filosofi 
är att förstå marknadsbehoven och att 
överträffa kundernas förväntan.

Inom produktutveckling jobbar Bayn 
nära producenterna för att skala upp 
sina lösningar och därmed göra pro-
dukter utan tillsatt socker mer tillgäng-
liga på marknaden. Fokusområden för 
nya innovationer är inom choklad, kon-

fektyr och dryck, där användningen av 
socker är hög idag. Genom att utveckla 
en naturlig sötning och bulkystem med 
fibrer som bulkingrediens i så stor ut-
sträckning som möjligt utvecklar Bayn 
hälsosammare livsmedel. Bolagets nya 
innovationer inom ingredienslösningar 
med Stevia som sötningsmedel, så 
kallade blends, gör också att bolaget 
har möjligheten att skräddarsy nya 
lösningar för att reducera socker.

Baserat på olika marknads- och kund-
behov har Bayn möjligheten att leve-
rera lösningar ur en hel produktportfölj 
som inkluderar:

Ingredienslösningar: EUREBA® 
Basic är en rad naturliga high intensity 
sweeteners med noll kalorier (HIS). 

Systemlösningar: EUREBA® Blend 
innebär att kombinera sötningar  
och bulkingredienser som ger en  
1:1 sockerersättning i processad mat 
och drycker. Systemlösningarna ger 
konkurrenskraftiga fördelar till livs-
medelsproducenter för att undanröja 
kostnader för ny produktutveckling, 
osäkerheter och risker. Det garanterar 
kvaliteten på produktionen genom 
bättre näringshomogenitet och und-
viker risken för överdosering, förenklar 

produktions-processen, arbetsför-
loppet och reducerar kostnader. Det 
ger också rätt smakprofil, konsistens 
och reducerar kostnaden för kundens 
utveckling av nya produkter.

Totallösningar: EUREBA® Solution 
innebär att Bayn levererar färdiga 
produkter utan tillsatt socker till 
livsmedelsproducenter. De färdiga pro-
dukterna kan användas som ”private 
label” av detaljisterna. Bayn erbjuder 
skräddarsydda produkter som ofta är 
resultatet av en direkt förfrågan från 
kunden. Det är då en skräddarsydd 
lösning som möter kundens specifika 
krav och behov.

Bayn erbjuder tjänster till livsmedels-
producenter för att hjälpa dem redu-
cera mängden socker i befintliga pro-
dukter eller att ta fram nya produkter 
enligt kundens specifikationer. Bayns 
tjänsteutbud inkluderar idéskapande, 
marknads- och kunsumentkänndom, 
produktdesign samt workshops och 
seminarier m.m. Bayn verkar som en 
katalysator för livsmedelsproducenter 
när de ska lansera nya produkt med 
mindre socker i.

Alla Bayns produkter och tjänster 
går under namnet EUREBA® vid  
kontakt med livsmedelsproducenter.
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kundE r idag
Alla livsmedelbolag som vill reducera 
sockerinnehåll i sina produkter är Bayns 
målgrupp.

Genom partnerskap med Barentz,  
en ledande distributör av livsmedels-
ingredienser i Europa, har antalet länder 
där Bayn aktivt säljer sina produkter ökat 
från fyra länder under 2014 till 15 länder 
idag. Antalet direkta kundbesök samt 
kundbesök tillsammans med Barentz 
ökar kontinuerligt. Likaså ökar antalet 
genomförda kundprojekt. Bayn har  
genomfört över 90 studier och 50 av 
dem har redan resulterat i recept  
som är redo för industrialisering och 
försäljning till kund.

konku rrE n t E r idag
För ingredientlösningar kan alla 
leverantörer av naturliga sötningsmedel 
ses som konkurrenter. Bayns fördel är 
kunskapen att sälja rätt sorts naturlig 
sötningslösning till rätt pris och med ett 
tillfört värde tack vare tekniska support.

Vad gäller konkurrensen för system-
lösningar kan alla företag i livsmedels-
industrin ses som konkurrenter. Bayns 
fördel här är sammansättningen och 
blandningarna för sockerersättning. 

Bayn kan tillföra innovation i företagens 
nuvarande affärsdrift.

När det gäller totallösningar kon-
kurrerar Bayn med all produktutveckling 
med socker och kemiska sötningsmedel. 

Bayn har en stabil plattform med 
attraktiva och unika recept för att  
skapa värde och tillväxt för alla parter 
från producenten till konsumenten. 
Bolagets konkurrensfördelar är att det 
finns ett växande behov på marknaden 
då konsumenten blir allt mer medveten 
om sockrets negativa påverkan. Bayns 
tekniska fördelar är baserade på recept 
som är med utgångspunkt från kundens 
behov. Alla konkurrenter kan samtidigt 
vara leverantörer och ibland partners 
med det gemensamma intresset av  
att minska sockret i livsmedlen med 
Bayns lösning, vilket bolaget kallar  
EUREBAeffekten.

handlingar införlivadE  
gEnoM hänvisning
Till memorandumet har införlivats  
genom hänvisning till att de finns till-
gängliga på företagets hemsida följande 
dokument: de tre senaste årsredovis-
ningarna jämte revisionsberättelser. 
Dessa finns att hämta på www.bayn.se
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All forskning pekar på att livsmedels-
industrin måste skära ned innehållet  
av socker i produkterna med minst  
30 procent för att förhindra en våg  
av sjukdomar relaterade till överkon-
sumtion av socker. 

– Socker är vår tids tobak, hävdar 
Simon Capwell, professor i klinisk epi-
demiologi på universitetet i Liverpool. 

Överkonsumtionen har lett till att 
man i Storbritannien så sent som våren 
2016 beslutat att införa en sockerskatt 
på läskedrycker. En sockerskatt har 
även diskuterats i Sverige men då ofta 
på ett betydligt fler produktgrupper.

Orsaken till att myndigheter och 
organisationer vill begränsa intaget av 
tillsatt socker i livsmedel är att sockret 
tillför energi men inga vitaminer, 
mineraler eller fibrer. Ett högt intag av 
livsmedel med tillsatt socker kan bidra 
till näringsbrist och i slutändan fetma 
om intaget sker i kombination med till 
exempel en stillasittande livsstil och  
en viss genetik. 

Världshälsoorganisationen WHO 
har nyligen sänkt sin rekommendation 
till bara hälften så mycket socker som 
tidigare. De rekommenderar att man 
begränsar sockerintaget till 5 procent 
eller 25 gram av det dagliga näringsin-
taget. Det innebär att vuxna personer 
inte ska äta mer än sex teskedar socker, 
vilket motsvarar åtta sockerbitar, per 
dag för att minska hälsorisker som 
viktökning, karies och diabetes.

Socker är mycket väletablerat som 
norm för söt smak idag men det finns 
många välsmakande alternativ som 
kan anta utmaningen att ersätta socker 
i livsmedel. Ett viktigt uppdrag för Bayn 
är att hjälpa producenter att övervinna 

tekniska och sensoriska hinder på 
vägen till att lansera mer hälsosamma 
produkter. Bolagets utmaning är att 
finna lösningar och metoder för att 
ersätta socker utan att göra avkall på 
smak, konsistens eller kostnad.

Socker finns i väldigt stor utsträckning i våra livsmedel:

I  vä s t vä r l d e n  ä r  s o c ke r ko n s u m t i o n e n  h ö g .  I  S ve r i ge  b e rä k n a s 
v i  ko n s u m e ra  d r y g t  4 0  k i l o  s o c ke r  p e r  p e r s o n  o c h  å r . 

BEhov av att  Minska  
sockErB EroEndEt

livsMEdEl Mängd antsal sockErBitar

MER 1 flaska, 60 cl 14 st
Festis 1 förp, 25 cl 10,5 st
Coca-Cola 1 burk, 33 cl 10 st
Oboj 1 förp,25 cl 5 st
Juice 1 glas, 2 dl 5,5 st
Apelsinsaft 1 glas, 2 dl 11 st
RisiFrutti 1 förp, 175 g 11 st
Yoggi Dröm 1 förp, 2 % fett 6 st
FruktYoghurt 0,5 % 2 dl 9,5 st
Kalaspuffar 1 port. 40 g 6,5 st
Fruktkkräm 1 dl 6 st
Nyponsoppa 1,5 dl 5 st
Ketchup 1 msk 1 st
Sylt 1 msk, 20 g 2 st
Äpplemos 1 msk, 20 g 2 st
Mjölkchoklad 1 kaka, 100 g 16,5 st
Smågodis 1 hg, ca 20 st 16 st

sE gärna ”sockErfilMEn” för MEr oM sockrEts nEgativa påvErkan:
http://www.svtplay.se/video/6614800/sockerfilmen/sockerfilmenavsnitt1
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Bolaget har gått från att vara en  
underleverantör av sötningsmedel  
till att nå en position på marknaden 
som ledande aktör då det gäller att 
utveckla lösningar för sockerreduktion.

Genom strategiska samarbeten 
med distributörer och ingrediensleve-
rantörer har marknadens förtroende 
för Bayn ökat. Med mer än 50 nya 
lösningar för sockerreducering inom 
olika produktkategorier såsom choklad, 
mandelmassa, glass och konfektyr 
upplevs Bolaget som en tillförlitlig 
utvecklare av lösningar för socker-
reducering vilket öppnar vägen för 
många nya kundprojekt.

Ett nytt sådant projekt annonse-
rades i april 2016 då Bayn mottog 
sin första industriella beställning från 
Sydafrika. Ordern som kommit till 
genom det samarbete Bayn har med 
Barentz, som är en ledande leverantör 
och distributör av innovativa standard-
ingredienser för livsmedelsindustrin, 
innebär att Bayns lösningar för socker-
reducering ska levereras i 200 ton gröt 
till konsumenter i Afrika och Europa 
som första marknadslansering.

nyEMission E n
Föreliggande nyemission genomförs 
för att Bayn ska få ytterligare resurser 
för marknadsföring och försäljning av 
bolagets produktutbud. Det är mot 

denna bakgrund som Bayn börjat 
bygga upp ett community center för 
sockerreducering med ett showroom 
i Gävle. 

Gävles affärsmiljö är rätt för Bayns 
utveckling vad gäller hållbarhet och 
kostnadseffektivitet. Det går dessutom 
att söka regionala bidrag för tillväxt. 
Bolagets utvecklingskompetens kom-
mer lokaliseras till Gävle, där bolaget 
redan etablerat samarbete med lokala 
producenter. Bayns community center 
ligger centralt beläget i Gävle och är 
lättillgängligt från Arlanda. 

Utöver commuity center ska Bayn 
investera i ett robust IT-system för 
recept och ledningsystem med ett 
flertal ytterligare funktionaliteter 
som kommer att stödja den digitala 
marknadföringsstrategin 
som syftar på att driva 
en snabb tillväxt i 
bolaget.

Därutöver ska 
emissionslikviden stärka 
rörelsekapitalet så att Bayn 
har uthålligheten och 
möjligheten att 
leverera de 
orders som 
förväntas 
baserade på 
offerter som bolaget 
lämnat.

fraMtidsutsiktEr
Konsumenternas intresse för att 
reducera sitt sockerintag överens-
stämmer med Bayns affärsidé att 
erbjuda matupplevelser utan tillsats av 
socker. Bolaget produkt- och tjänste-
erbjudanden riktar sig till den globala 
marknaden. Bolaget har en fantastisk 
möjlighet för en snabb tillväxt i hela 
världen, där endast ett fåtal orders 
från globala kunder 
kan ändra förut-
sättningarna för 
bolaget på ett 
mycket positivt 
sätt.

B a y n  h a r  d e t  s e n a s te  å re t  ge n o m fö r t  e n  s to r  o rga n i s a to r i s k t 
fö rä n d r i n g  fö r  a t t  a n p a s s a  s i g  t i l l  m a r k n a d e n s  b e h ov. 

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra 
åtgärder än som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada, 
Australien, Nya Zeeland och Japan, eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder 
enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land.

Motiv  för ErBjudandEt

spridning av MEMoranduMEt
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Socker i mat och dryck är en viktig 
faktor bakom det växande problemet 
med fetma och typ 2 diabetes i Europa 
och i övriga världen. Bayn är ett kun-
skapsföretag som med innovativa idéer 
hjälper livsmedels- och dryckestillverk-
are att minska socker i sina produkter 
för att möta konsumenternas krav.

Bolagets verksamhet bygger på att 
kunna erbjuda helhetslösningar med 
kreativa recept som bygger på veten-
skaplig forskning. Med vår hjälp kan 
producenter utveckla nya produkter 
riktade mot medvetna kunder som 
bryr sig om vad de äter och dricker. 

Idag strävar konsumenterna mer  
än någonsin efter hälsa och välbe-
finnande, samtidigt som människor 
världen över drabbas av välfärdssjuk-
domar såsom diabetes och cancer 
frodas. Orsaken enligt många beror på 
de senaste decenniernas fokusering 
mot fet mat, samtidigt som livsmedels-
industrin upptäckt att deras produkter 
säljer betydligt bättre om de blir betyd-
ligt sötare. Därför har socker blivit en 
allt viktigare ingrediens i våra livsmedel.

 Allt fler studier visar på att det är 
sockret i vår mat och dryck om är 
orsaken till att allt fler drabbas av olika 
välfärdssjukdomar. Det har gjort att 
Världshälsoorganisationen WHO har 
sänkt sin rekommendation till bara 
hälften så mycket socker som tidigare. 
De rekommenderar att man begränsar 
sockerintaget till motsvarande åtta 
sockerbitar om dagen vilket är mindre 
än vad som ingår i två glas juice. Bayns 
affärsidé bygger på att ge konsument
erna mer hälsosamma alternativ av 
mat och dryck med mindre socker 
genom att stötta producenterna med 
produktutvecklingen.

Livsmedelsproducenter, särskilt i 
Europa är väl medvetna om att deras 
kunder söker efter produkter med 

mindre socker för bättre hälsa och 
välbefinnande. Försäljningsvärdet på 
produkter med inriktning mot hälsa 
och välbefinnande utgör 92 miljarder 
Euro utav livsmedelsmarknaden i  
Västeuropa, vilket innebär en ökning 
med 35 procent sedan 2005.

En konsumentundersökning visar  
att det går att gruppera in konsumen-
ter i tre kärngrupper. Undersökningen 
visade att 58 procent av konsument-
erna tillhör gruppen som bryr sig om 
sin hälsa och vill äta näringsriktig mat.  
I denna grupp ingår även de som  
med sund mat vill hålla sig friska och 
gå ner i vikt. 19 procent av konsument-
erna drivs av smaken på maten och 
23 procent av konsumenterna köper 
mat bara för att de behöver maten 
för att bli mätta. De vill ha enkla och 
kostnadseffektiva val. Studien visar att 
nästan 70 procent av konsumenterna 
förväntas deras kost är nyttig och god.

Under de senaste åren har Bayn 
utvecklats mot att bli ett lösningsorien-
terat företag. I den produktportfölj våra 
produktutvecklare och forskare tagit 
fram finns nu mer än 50 recept inom 
kategorin choklad, mandelmassa, sylt, 
dryck, godis och glass, har anammats 
inom livsmedelsindustrin.

Nu är det rätt tid för Bayn Europe 
att på bred front lansera sina produk-
ter på marknaden, men för det behövs 
mer resurser för marknadsföring och 
försäljningsinsattser. Vi anser att vi kan 
skapa affärsnytta för alla engagerade 
parter i hela värdekedjan genom att 
minska socker i våra livsmedel och 
drycker så att konsumenterna kan 
finna nyttigare produkter på hyllorna  
i livsmedelsaffären. Tillsammans kan  
vi bygga en friskare värld.

Lucy Dahlgren, VD i Bayn Europe AB

vd h ar ordEt 
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pEtEr w E rM E ,  
f.  1960 .  st y rE l sE ordf ör andE
Partner och grundare av Första Entre-
prenörsfonden, som tidigt gick in i 
Bayn Europe AB genom sina fonder. 
Har 30 års erfarenhet av finansmark-
naden. Peter var med i det team som 
grundade ABB Investment Manage-
ment och ABB Fonder 1986/87, där 
han arbetade under tio års tid. Peter 
har varit medgrundare och förvaltare 
av hedgefonder inom både SEB och 
Handelsbanken. Peter har en civileko-
nomexamen från Uppsala Universitet.

Aktieinnehav: 22 149 B-aktier och  
30 000 teckningsoptioner privat och 
via bolag

lucy da h l g rE n ,  
f.  1969.  st y rE l sE l E daMot och vd
VD och medgrundare. Representerar  
Confundi Group AB. Har MBA utbild-
ning inom Project Management 
från Henley Management College i 
England. Lucy Dahlgren har arbetat 
med före tagskultur och intigration 
för internatio nella företag och inom 
offentlig sektor. Hon har omfattande 
erfarenhet inom projektledning från 
den internationella konsultfirman Hifab 
som projektledare för bland annat 
styrning av marknadsintroduktion. 
Aktieinnehav: 847 457 aktier. 

lEif  fågElstEdt,  
f.  1 957.  styrElsElEdaMot
Leif Fågelstedt har en lång erfarenhet i 
att skapa marknadsstrategier, kommu-
nik ations- och säljstödsprogram, globalt 
och nationellt. Han är en strategisk mark-
nadsförare med en lång meritlista från 
att genomföra kommunika tionsstrategier 
som byggt varumärken, öppnat upp nya 
marknader och levererat mätbara resultat. 
Aktieinnehav: 0 aktier

Br itt  r ahM,  
f.  1 959.  styrElsElEdaMot
Britt Rahm är VD på Sigill Kvalitets-
system AB och kommer närmast 
från en tjänst som enhetschef på SP 
Food and Bioscience, tidigare SIK. 
Hon är ekonom med lång erfarenhet 
av arbete inom livsmedelsrelaterade 
bolag. Britt Rahm har tidigare arbetat 
som ekonomi- och utvecklingschef på 
Lantmännens utveckling- och kontroll-
företag, AnalyCen. Hon var även VD 
för AnalyCen i Danmark. Britt Rahm 
har därefter arbetat som ansvarig för 
miljödivisionen, samt försäljnings-  
och marknadschef för Eurofins  
Environment Sweden AB.  
Aktieinnehav: 0 aktier

Revisor är revisionsbolaget  
Allegretto Revision AB,  
Ringvägen 100,  
100 64 STOCKHOLM.  
Tel 08-644 18 00.  
Huvudansvarig revisor Anders Ericson.

styrElsE  och vd

r Ev isor
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alla BElopp i sEk 2015 2014 2013

Nettoomsättning 1 356 887 725 120 499 792
Aktiverat arbete för egen räkning 1 627 640 1 133 216 1 036 182
Övriga intäkter 82 522 129 196 50 000
Rörelsens kostnader -8 228 190 -5 905 526 -3 524 991
Rörelseresultat -5 161 141 -3 917 994 -1 939 017
Periodens/Årets resultat -5 127 964 -4 048 789 -2 081 119
Anläggningstillgångar 5 511 060 3 883 420 2 764 796
Omsättningstillgångar 2 350 159 6 867 686 162 598
Eget kapital 5 775 888 8 717 071 945 255
Långfristiga skulder 637 499 885 416 774 173
Kortfristiga skulder 1 447 832 1 148 619 1 207 966
Balansomslutning 7 861 219 10 751 106 2 927 394
Soliditet 73 % 81 % 32 %
Likvida medel 1 309 934 6 093 093 0
Kassalikviditet 122 % 595 % 13 %
Antal aktier 3 788 916 3 351 560 2 005 802
Antal anställda 6 3 2

ut vald finansiEll  inforMat i o n
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 antal aktiEr antal röstEr andEl kapital/röstEr

Första Entreprenörsfonden (via fonder) 1 118 751 1 118 751 29,5 %
Confundi Group AB (Lucy Dahlgren) 847 457 847 457 22,4 %
PMU Projekt AB (Lennart Holmström) 315 347 315 347 8,3 %
Zhucheng Hao Tian Pharm Co Ltd 194 800 194 800 5,1 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 105 189 105 189 2,8 %
Roosgruppen AB 100 000 100 000 2,6 %
WTS Invest 54 998 54 998 1,5 %
Waterlemon Sweden AB 50 000 50 000 1,4 %
Banque Internationale A Luxemburg 50 000 50 000 1,3 %
Göran Ofsén 50 000 50 000 1,3 %
Övriga ca 300 aktieägare 898 374 898 374 23,7 %

Totalt 3 788 916 3 788 916 100,00 %

  antal totalt antal ökning totalt kvot
år händElsE aktiEr aktiEr aktiEkapital aktiEkapital värdE

2009 Bolagets bildande 1 000 1 000 100 000 100 000 100,00
2010 Split 999 000 1 000 000 - 100 000 0,10
2010 Nyemission 159 522 1 159 522 15 952 115 952 0,10
2011 Nyemission 366 100 1 525 622 36 610 152 562 0,10
2012 Nyemission 46 400 1 572 022 4 640 157 202 0,10
2012 Nyemission 187 500 1 759 522 18 750 175 952 0,10
2012 Nyemission 11 038 1 770 560 1 103 177 056 0,10
2013 Nyemission 172 030 1 942 590 17 203 194 259 0,10
2013 Nyemission 63 212 2 005 802 6 321 200 580 0,10
2014 Nyemission 280 000 2 285 802 28 000 228 580 0,10
2014 Fondemission - 2 285 802 274 296 502 876 0,22
2014 Nyemission 1 065 758 3 351 560 245 369 737 343 0,22
2015  Nyemission 437 356 3 788 916 96 218 833 561 0,22
2016 Föreliggande nyemission 1 894 458 5 683 374 416 781 1 250 342 0,22

ak tiEägarE

ak tiEkapitalEts utvEckli n g

Bayn Europe AB:s aktieägare 2015-12-31



1 6



1 71 6

Aktiekapitalet i Bayn Europe AB uppgår 
före nyemissionen till 833 561,52  
kronor, fördelat på 3 788 916 aktier. 
Efter emissionen av ytterligare  
1 894 458 aktier i föreliggande  
nyemission uppgår aktiekapitalet  
till 1 250 342,28 kronor. Bolaget  
kommer då att ha 5 683 374 aktier. 
Enligt den bolagsordning som antogs 
på årsstämman i maj 2014 kan aktie-
antalet i Bolaget uppgå till maximalt  
8 000 000 aktier.

Samtliga aktie i Bayn Europe AB 
berättigar till en röst. De har dessutom 
lika rätt till del i Bayns vinst och andel i 
tillgångar vid en likvidation. Aktieägare 
i bolaget har företrädesrätt vid emis-
sion, i proportion till befintligt innehav. 
För att ändra aktieägarnas rätt i bolaget 
krävs ett bolagsstämmobeslut med 
kvalificerad majoritet.

Aktierna är upprättade enligt svensk 
rätt och denominerade i svenska 
kronor. 

aktiEB ok
Företagets aktiebok kontoförs av  
Euroclear Sweden AB, Box 7822,  
103 97 STOCKHOLM, som registrerar 
aktierna på den person som innehar 
aktierna.

utdEln in g
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De 
nya aktierna medför rätt till utdelning 
från och med verksamhetsåret 2016. 
Den som på fastställd avstämningsdag 

är införd i aktieboken eller i förteckning 
enligt 5 kap. 11 § aktiebolagslagen 
(2005:551) skall anses behörig att mot-
taga utdelning och vid fondemission  
ny aktie som tillkommer aktieägare, 
samt att utöva aktieägaren företrädes-
rätt att deltaga i emission.

I det fall någon aktieägare inte kan 
nås genom Euroclear (VPC) kvarstår 
dennes fordran på utdelningsbeloppet 
mot och begränsas endast genom  
regler om preskription. Vid preskription 
tillfaller utdelningsbeloppet bolaget. 

Det föreligger inga restriktioner för 
utdelning eller särskilda förfaranden 
för aktieägare bosatta utanför Sverige 
och utbetalning sker via Euroclear på 
samma sätt som för aktieägare bosatta 
i Sverige. För aktieägare som inte är 
skatterättsligt hemmahörande i Sverige 
utgår dock normal svensk kupongskatt.

uts pädningsEffEktEr
Befintliga aktieägare har företrädesrätt 
att teckna sig till lika antal aktier som 
de innehar på avstämningsdagen i 
före trädesemissionen. För de aktie-
ägare som avstår att teckna sin 
relativa andel av emissionen innebär 
avståendet en utspädningseffekt. Det 
ursprungliga antalet aktier i Bayn är  
3 788 916 stycken, efter nyemissionen 
tillkommer maximalt 1 894 458 aktier 
för att därefter uppgå till 5 683 374 
aktier, vilket motsvarar en ökning av 
antalet aktier med 50 procent.

För de aktieägare som avstår  

att teckna aktier i den föreliggande 
nyemissionen uppstår en utspädnings-
effekt motsvarande 33,3 procent av  
aktiekapitalet i Bayn efter nyemissionen.

Om samtliga teckningsoptioner 
kommer att lösas in mot aktier till-
kommer i november 2016 ytterligare 
1 894 458 aktier vilket ökar antalet 
aktier till 7 577 832 aktier, vilket är en 
ökning med ytterligare 33,3 procent. 
För de aktieägare som inte har några 
teckningsoptioner uppstår en utspäd-
ningseffekt motsvarande 25 procent.

övrig inforMation oM aktiErna
Bolagets aktier kan fritt överlåtas på 
annan part. Aktierna är ej föremål för 
erbjudande som lämnats till följd av 
budplikt, inlösenrätt eller lösnings-
skyldighet. Bolagets aktie har ej heller 
varit föremål för offentligt uppköps
erbjudande under det innevarande 
eller föregående räkenskapsåret. 

handElsBEtEckning
Handelsbeteckningen för Bolagets 
aktie är BAYN. ISIN-kod för aktien är 
SE0006261046.

aktiEägarnas godkännandE  
av  nyEMissionEn
Styrelsens beslut om att genomföra  
nyemissionen görs med stöd av 
bemyndigande till styrelsen att fatta 
beslut om nyemission som gavs på 
årsstämman den 5 april 2016. 

inforMation oM  
dE  aktiEr soM  ErBjuds
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förEträdE srät t  t ill  tEckning
Den som på avstämningsdagen den  
3 maj 2016 är aktieägare i Bayn Europe 
AB äger företrädesrätt att teckna units 
i Bayn Europe AB utifrån befintligt 
aktieinnehav. 

uniträt t E r (u r)
Aktieägare i Bayn Europe AB erhåller 
för varje (1) befintlig aktie en (1)  
uniträtt. Det krävs två (2) uniträtter  
för att teckna en (1) unit. 

unit
Varje unit består av en (1) aktie samt 
en (1) teckningsoption (TO 2). En (1) 
teckningsoption berättigar till teckning 
av en (1) ny aktie i Bayn Europe AB. 

tEckni n gsk u rs
Teckningskursen är 3,48 kronor per 
unit. Det vill säga 3,48 kr per aktie. 
Teckningsoptionerna emitteras  
vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

avstäMn in g sdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden 
AB för rätt till deltagande i emissionen 
är den 3 maj 2016. Sista dag för handel 
i Bayn Europe ABs aktie med rätt till 
deltagande i emissionen är den 29 
april 2016. Första dag för handel i Bayn 
Europe ABs aktie utan rätt till deltag-
ande i emissionen är den 2 maj 2016.

tEckni n gst id
Teckning av units ska ske från och  
med den 9 maj 2016 till och med den 
24 maj 2016. Styrelsen har rätt att för-
länga teckningstiden. Vid en eventuell 
förlängning av teckningstiden ska detta 
meddelas senast den 24 maj 2016. 

Efter teckningstidens utgång blir out-
nyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar 
därefter sitt värde. Efter teckningstiden 
kommer outnyttjade uniträtter, utan 
avisering från Euroclear, att bokas bort 
från aktieägarnas VP-konton.

handEl  MEd uniträttEr (ur)
Handel med uniträtter kommer att ske 
på First North från och med den 9 maj 
2016 till och med den 20 maj 2016. 
Värdepappersinstitut med erforderliga 
tillstånd handlägger förmedling av 
köp och försäljning av uniträtter. Den 
som önskar köpa eller sälja uniträtter 
ska därför vända sig till sin bank eller 
fondkommissionär. Uniträtter som 
ej utnyttjas för teckning i emissionen 
måste säljas senast den 20 maj 2016 
eller användas för teckning av aktier 
senast den 24 maj 2016 för att inte  
bli ogiltiga och förlora sitt värde.

EMiss ionsrEdovisning  
och anMälningssEdlar

Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för 
aktieägare som på ovan nämnda av-
stämningsdag är registrerade i den av 
Euroclear för Bayn Europe ABs räkning 
förda aktieboken, erhåller förtryckt 
emissionsredovisning, särskild anmäl-
ningssedel 1 och 2 samt Memorandum.  
Av den förtryckta emissionsredovis-
ningen framgår bland annat erhållna 
uniträtter. Den som är upptagen i den  
i anslutning till aktieboken särskilt förda 
förteckningen över panthavare med 
flera, erhåller inte någon emissions
redovisning utan underrättas separat. 
VP-avi som redovisar registreringen 

av uniträtter på aktieägares VP-konto 
utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare
De aktieägare som är förvaltarregistre-
rade erhåller Memorandum. Teckning 
och betalning med stöd av företrädes-
rätt ska ske i enlighet med anvisningar 
från respektive förvaltare.

tEckning MEd stöd  
av  förEträdEsrätt
Teckning med stöd av företrädesrätt 
ska ske genom samtidig kontant betal-
ning senast den 24 maj 2016. Teckning 
genom betalning ska göras antingen 
med den, med emissionsredovisningen 
utsända, förtryckta inbetalningsavin 
eller med den inbetalningsavi som är 
fogad till den särskilda anmälnings-
sedeln 1 enligt följande alternativ:

1) Inbetalningsavi
I de fall exakt samtliga på avstämnings-
dagen erhållna uniträtter utnyttjas för 
teckning ska endast den förtryckta in-
betalningsavin användas som underlag 
för teckning genom kontant betalning. 
Särskild anmälningssedel 1 ska då ej 
användas. Observera att teckning är 
bindande.

2) Särskild anmälningssedel 1
I de fall uniträtter förvärvas eller avytt-
ras, eller av annan anledning ett annat 
antal uniträtter än vad som framgår av 
den förtryckta emissionsredovisningen 
utnyttjas för teckning, ska den särskilda 
anmälningssedeln 1 användas som 
underlag för teckning genom kontant 
betalning. Aktieägaren ska på särskild 
anmälningssedel 1 uppge det antal 

v illkor och anvisningar
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units som denne tecknar sig för och på 
inbetalningsavin fylla i det belopp som 
ska betalas. Betalning sker således 
genom utnyttjande av inbetalningsavin. 
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmäl-
ningssedel kan komma att lämnas utan 
avseende. 

Särskild anmälningssedel 1 kan 
erhållas från Aktieinvest FK AB 
(”Aktieinvest”) på nedanstående tele-
fonnummer. Ifylld anmälningssedel 
ska i samband med betalning skickas 
eller lämnas på nedanstående adress 
och vara Aktieinvest tillhanda senast 
klockan 17.00 den 24 maj 2016. Det 
är endast tillåtet att insända en (1) 
särskild anmälningssedel 1. I det fall 
fler än en anmälningssedel insändes 
kommer enbart den sist erhållna att 
beaktas. Övriga anmälningssedlar kom-
mer således att lämnas utan avseende. 
Observera att teckning är bindande.

aktiEinvE st  fk  a B
Emittentservice
113 89 STOCKHOLM
Telefon: 08-5065 1795
Fax: 08-5065 1701
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

tEckni n g uta n  förEtr ädEsr ätt
För det fall nyemissionen inte blir  
fulltecknad genom teckning med stöd 
av uniträtter kommer tilldelning att  
ske utan stöd av uniträtter. Anmälan 
om teckning utan stöd av uniträtter  
ska göras under samma tidsperiod 
som teckning med företrädesrätt. 
Anmälan om teckning ska göras på 
särskild anmälningssedel 2 som finns 
tillgänglig på Bayn Europe ABs hemsida 
eller kan erhållas från Aktieinvest. 
Anmälningssedeln ska vara Aktieinvest 
tillhanda senast klockan 17.00 den  
24 maj 2016. I det fall fler än en anmäl-
ningssedel insändes kommer enbart 
den sist erhållna att beaktas. Övriga 
anmälningssedlar kommer således att 
lämnas utan avseende. Observera att 
teckning är bindande. 

tilldEl n in g vid  t E ckning  
utan förE t rädE srätt
Besked om eventuell tilldelning av units 
tecknade utan företrädesrätt lämnas 
genom översändande av tilldelnings-
besked i form av en avräkningsnota. 
Betalning ska ske enligt besked på 
avräkningsnota, dock senast tre dagar 
från besked om tilldelning. Något 
meddelande lämnas ej till den som inte 
erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt 

tid kan tecknade units komma  
att överlåtas till annan. Skulle försälj-
ningspriset vid sådan överlåtelse kom-
ma att understiga priset enligt detta 
erbjudande, kan den som ursprung-
ligen erhållit tilldelning av dessa units 
komma att få svara för hela eller delar 
av mellanskillnaden. Tilldelning sker  
på följande grunder:

i. I första hand tilldelas dem som 
tecknat units med stöd av uniträtter 
och anmält intresse för teckning 
även utan företrädesrätt, varvid,  
vid överteckning, fördelning ska  
ske i förhållande till det antal unit-
rätter sådana personer utnyttjat  
vid teckning och, i den mån detta 
inte kan ske, genom lottning.

ii. I andra hand ska tilldelning av 
units som tecknats utan stöd av 
teckningsrätter ske till dem som 
också tecknat units med stöd av 
teckningsrätter, oavsett om de var 
aktieägare på avstämningsdagen 
eller inte. Om tilldelning till dessa 
inte kan ske fullt ut ska tilldelning 
ske pro rata i förhållande till det 
antal teckningsrätter som utnyttjats 
för teckning av units och, i den mån 
detta inte kan ske, genom lottning.

iii. I tredje hand ska tilldelning av 
units som tecknats utan stöd av 
teckningsrätter ske till övriga som 
anmält sig för teckning utan stöd 
av teckningsrätter. Om tilldelning 
till dessa inte kan ske fullt ut ska 
tilldelning ske pro rata i förhållande 
till det antal aktier som var och en 
anmält för teckning och, i den mån 
detta inte kan ske, genom lottning.

aktiEägarE Bosatta i  utlandEt
Aktieägare bosatta utanför Sverige 
(avser dock ej aktieägare bosatta i  
USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, 
Japan, Australien) och vilka äger rätt  
att teckna units i nyemissionen, kan 
vända sig till Aktieinvest FK AB på tele-
fon ovan för information om teckning 
och betalning.

BEtald tEcknad unit  (Btu)
Teckning genom betalning registreras 
hos Euroclear så snart detta kan ske, 
vilket normalt innebär några bank-
dagar efter betalning. Därefter erhåller 
tecknaren en VP-avi med bekräftelse 
på att inbokning av betalda tecknade 
units (BTU) skett på tecknarens VP 

konto. Tecknade units är bokförda som 
BTU på VPkontot tills emissionen blivit 
registrerad hos Bolagsverket. 

handEl  i  Btu
Handel i BTU kommer att ske på First 
North från och med den 9 maj 2016 till 
och med att emissionen registrerats 
hos Bolagsverket.

lEvErans av aktiEr  
och tEckningsoptionEr
Så snart emissionen registrerats vid 
Bolagsverket, vilket beräknas ske i 
mitten av juni 2016, ombokas BTU till 
aktier respektive teckningsoptioner 
utan särskild avisering från Euroclear 
Sweden AB. För de aktieägare som har 
sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat 
kommer information från respektive 
förvaltare.

handEl  i  tEckningsoptio nEr (to 2)
Teckningsoptionerna avses upptas till 
handel på First North så snart emissio-
nen registrerats vid Bolagsverket, vilket 
beräknas ske i början av juni 2016.

villkor för tEckningsoptionEn
Varje teckningsoption ger rätt teckna 
en (1) ny aktie i Bolaget till en teck-
ningskurs per aktie som motsvarar 
åttio (80) procent av ett volymvägt 
genomsnitt av börskursen för Bolagets 
aktie under perioden 17 oktober 2016 
till 28 oktober 2016. Teckningskursen 
är dock begränsad till högst 6 kronor 
per aktie. Med hänvisning till gällande 
lagstiftning får teckningskursen dock 
inte understiga aktiens kvotvärde vid 
tidpunkten för aktieteckning. Teckning 
av aktier med stöd av teckningsoption-
erna skall ske i enlighet med villkoren 
för teckningsoptionerna under perio-
den 14 november – 28 november 
2016.

utdElning
De nya aktierna medför rätt till  
vinstutdelning första gången på  
den avstämningsdag för utdelning  
som infaller närmast efter att de nya 
aktierna registrerats.

offEntliggörandE av  
utfallEt  i  EMissionEn
Snarast möjligt efter att teckningstiden 
avslutats kommer Bayn Europe AB att 
offentliggöra utfallet av emissionen.  
Offentliggörande kommer att ske 
genom pressmeddelande och finnas 
tillgängligt på Bayn Europe AB hemsida.
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