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Bayn Europe AB (publ), är ett publikt aktiebolag, vilket regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades 
hos Bolagsverket den 25 november 2009 med organisationsnummer 556794-4797. Nuvarande firma registrerades 
den 23 februari 2010. Bolaget följer svensk lagstiftning och aktiebolagslagen (2005:551).

Bolaget ska bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av ingrediens- och helhetslösningar för hälsosam 
sockerreducering samt bedriva relaterad konsult-, kurs och utbildningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet. 
Bolagets erbjudanden riktar sig bland annat till dryckes- / livsmedels- samt hälsoindustrin och därmed förenlig verk-
samhet för en hälsosam livsstil.

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

Bolagsaspekter

I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: med ”Bolaget”, ”Bayn” eller ”Bayn Europe” 
avses Bayn Europe AB med organisationsnummer 556794-4797. 

Undantag från prospektskyldighet
Detta memorandum har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. 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 sammanlagda värdet av erbjudandet av finansiella 
instrumentet understiger 2,5 miljoner euro under en tolvmånadersperiod. 

Definitioner
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Innehåll

Styrelsens försäkran
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, överens- 
stämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utlämnat, som skulle kunna påverka memorandumets  
innebörd. Bolagets revisor har inte granskat föreliggande memorandum.

Stockholm den 25 maj 2018 
Bayn Europe AB

 

Peter Werme   Britt Rahm  Chatarina Schneide 
Styrelseordförande
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Fem skäl att teckna aktien
Växande marknad
Bayn Europe är verksamt på en marknad som växer beroende dels på att myndigheter genom lagstiftning försöker 
tvinga företag inom livsmedelsbranschen att minska sockeranvändningen i livsmedel, dels genom en allmänt större 
uppmärksamhet på sockrets skadliga påverkan på människors hälsa samt på grundval av den starka hälsotrenden 
som genomsyrar många människors vardag.

Unikt produktsortiment
Bayn Europe har tagit fram ett brett produktsortiment som kan ersätta socker i ett flertal produkter så som choklad, 
läskedrycker, glass och godis. Med hjälp av Bayns råvaruingredienser erbjuds marknaden kostnadseffektiva råvaru-
ingredienser och totallösningar för sockerreducering. Med lågt kaloriinnehåll som är utvecklade genom vetenskaplig 
forskning. 

Global marknad
Bayn riktar sig mot en global marknad inom livsmedelsindustrin som är värd många miljarder kronor. Bolaget har 
redan kunder i flera världsdelar förutom Europa så som Asien och Afrika. 

Befinner sig i en turn around-situation
Bayn har genomfört ett skifte i affärsmodell från att ha haft fokus på att bli en global stevialeverantör har Bolaget 
ändrat affärsmodell och utvecklat ett unikt produktsortiment för sockerreducering åt livsmedelsindustrin.

Attraktiv värdering
Bolaget värderas till 8,3 MSEK i emissionen (sk pre-money värdering). 
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Erbjudandet i sammandrag

Teckningsåtaganden

Avstämningsdag Avstämningsdag var den 25 maj 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie 
inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 maj 2018 och första dag 
exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 maj 2018.

Företrädesrätt De som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i Bayn Europe 
AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) 
teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya 
aktie.

Teckningstid 30 maj – 19 juni 2018.

Teckningskurs Åttio öre (0,80 SEK) per aktie.

Handel med teckningsrätter Handel kommer att ske på First North under perioden 30 maj – 15 juni 2018.

Handel med BTA Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på First North från och med 
den 30 maj 2018 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. 
Denna registrering beräknas ske i början av juli 2018.

Antal aktier i erbjudandet Högst 8 256 677 aktier.

Emissionsvolym Vid fulltecknad emission tillförs Bayn Europe 6,6 MSEK före emissions- 
kostnader. Kostnaderna för genomförandet av emission beräknas till 0,5 MSEK. 

Värdering av bolaget Med en teckningskurs om 0,80 SEK blir värderingen av Bayn Europe AB 8,3 
MSEK före genomförd emission. Med utgångspunkt från stängningskursen, 
1,025 SEK, den 17 maj 2018 vilket var dagen innan offentliggörandet av ny- 
emissionen, innebär det en rabatt om 22 procent.

Bayn Europe AB har skriftligen ingått avtal om teckningsförbindelser om totalt 2 460 000 kronor, vilket motsvarar 
37,2 procent av emissionen vid full teckning. Dels gäller åtagandet personer i styrelse och ledning som förbundit sig 
att teckna aktier med stöd av egna teckningsrätter, dels gäller det investerare som övertagit teckningsrätter från en 
större ägarna i Bolaget, därigenom garanteras de tilldelning i enlighet med teckningen. Teckningsåtagandet görs helt 
utan ersättning.

 
Teckningsåtagare

Förbindelse  
antal aktier

 
Förbindelse SEK

Varav  
kvittning

 
Datum

Första Entreprenörsfonden 1 875 000  1 500 000 750 000 2018-05-23

Göran Ofsén 375 000 300 000 2018-05-16

Chatarina Schneider, via bolag 312 500 250 000 250 000 2018-05-16

Patrik Edström 312 500 250 000 250 000 2018-05-16

Lucy Dahlgren 100 000 80 000 80 000 2018-05-25

Företagsfinansiering Fyrstad AB 100 000 80 000 2018-05-23
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Motiv för erbjudandet
Styrelsen i Bayn Europe AB har beslutat om en före- 
trädesemission för att stärka rörelsekapitalet och för att 
finansiera Bolagets fortsatta utveckling av produkter för 
att minska sockerkonsumtionen i världen. 

Bakgrund
Bayn Europe genomgår en förändringsprocess som 
innebär att Bolaget bytt produktmix och marknads-
föringskanaler. Bolaget går över från att ha varit en 
råvaruleverantör till att fokusera på egna specialiteter. 
Det ska ske genom att erbjuda färdiga lösningar på 
kundens problem. Vidare övergår Bayn från att använda 
en stor råvarudistributör till att bygga upp ett nätverk av 
fokuserade distributörer av specialiteter.

Med själva bolaget händer följande: Bolaget krymper 
kostymen avseende allt utom sälj och produktutveckling. 
Dessutom ändras de interna rutinerna till betydligt mer 
systemassisterande processer med integrerade projekt-
system och en betydligt högre grad av digitalisering för 
att få en bättre styrning av verksamheten. Det kommer 
bland annat innebära en markant ökad aktivitet på  
sociala media och på Internetbaserad marknadsföring.  

Förändringsprocessen i Bayn innebär att Bolaget följer 
den tendens som finns i livsmedelsbranschen som 
syftar till att sälja fler livsmedel som går i samklang med 

den hälsotrend som råder. I ett flertal länder i Europa, 
Amerika och Asien har det införts skatter på överdriven 
sockeranvändning, såsom i läsk, godis, glass och bas-
varor som i ketchup, senap samt marmelader. Timingen 
är helt rätt för Bayn att lansera sockerersättningar på 
bred front.

Kapitalet i föreliggande nyemission ska användas till:

 » Att stärka rörelsekapitalet så att Bolaget kan 
fortsätta bearbeta och marknadsför sig mot nya och 
befintliga kundsegment.

 » Öka insatserna i försäljningsarbetet så att Bolaget 
i slutet av 2018 kan uppvisa positivt resultat och 
kassaflöde. 

Kommande kapitalbehov
Styrelsens målsättning är att föreliggande nyemission ska 
lägga grunden för att Bolaget ska nå ett positivt resul-
tat och kassaflöde under senare delen av innevarande 
kalenderår. I dagsläget arbetar inte styrelsen efter att det 
ska behöva tillskjutas ytterligare emissionskapital från 
ägarna. 
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Socker är en av världens billigaste råvaror. Alla vet vad 
det är och hur det skall användas. Söta smak- 
upplevelser är positiva. Det negativa kommer senare när 
sockerkonsumtionen ger genomslag i form av övervikt 
med hjärt-/kärlsjukdomar i släptåg, eller endokrina  
följder av överdriven sockerkonsumtion som diabetes typ 
2. Att tro att det är av dumhet eller brist på karaktär som 
man använder så mycket socker är att grovt underskatta 
konsumenterna. De näringsråd som låg till grund för 
jakten på fetter i matlagningen förutsatte att man an-
vände mer stärkelse – en av de sockerarter som är mest 
förekommande.

Bayn Europe AB började sitt liv som steviaimportör 
2009. Stevia rönte stor uppmärksamhet och förvänt-
ningarna var höga, men formuleringssvårigheterna och 
problemen med bismak gav stevia dåligt rykte. Stevia 
uppfattades som en produkt för de stora internationella 
livsmedelskoncernerna. 

Bayn Europes produktutvecklare har utvecklat pro- 
dukter som är enkla att använda och som inte har  
stevians bismak, dessutom utgår de från naturliga rå-
varor. Detta utvecklingsarbete har inneburit laboratorie- 
arbete, uppskaleringar och industritester. Tillsammans 
med industrin har vi utvecklat produkter som kan  
användas i bakning, glass, konfektyrer, drycker, frukt- 
produkter, hälsoprodukter och såser. 

Vår säljapparat har ändrats för att bättre motsvara 
de krav som specialiteter ställer. Organisationen har 
strukturerats för att kunna ta tillvara kraven på affärsut-
veckling som kommer från de stora exportmarknaderna 
i Asien.

Trenden i livsmedelsbranschen går entydigt mot socker- 
reducering och ett flertal länder i Europa, Amerika och 
Asien har infört skatter på överdriven sockeranvändning. 
Timingen är alltså helt rätt för att lansera våra socker-
ersättningar på bred front.

De flesta stora livsmedelstillverkarna har hakat på tren-
den med sockerreduktion. Några har valt att arbeta med 

kemiskt framställda sötningsmedel och en minoritet har 
valt att arbeta med naturliga alternativ. Just här ligger 
marknadspotentialen för Bayn. 

Vårt nya distributörsnätverk är noga utvalt för sin 
förmåga att arbeta med lösningsorienterade projekt 
snarare än med commodities. Från olika delar av 
organisationen kommer order som var och en betyder 
ett genombrott i marknadsbearbetningen, eftersom 
det utgör bevis för att vi har den rätta lösningen och att 
tiden nu är den rätta.

De flesta marknadsinstitut prognosticerar en tillväxt för 
sötningsmedel på knappt 5 procent per år och för stevia 
på 6 procent per år fram till 2021, men vi kommer att 
kunna delta i den tio gånger större marknaden för söt-
ningsmedel så nu är chansen att tillsammans med oss 
på Bayn Europe vara med på en otrolig resa. 

 
Patrik Edström 

VD i Bayn Europe AB

VD har ordet
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Händelser i Bolagets utveckling
2009
Bayn Europe AB bildas med syfte att förse framförallt 
den europeiska mat- och dryckesindustrin med 
kunskap kring användandet av stevia och leverans av 
kvalitetsprodukter till konkurrenskraftiga priser.

2010 
Ett exklusivt avtal träffas med ett av Europas ledande 
försäljnings- och distributionsbolag inom livsmedels- 
tillskott och ingredienser. 

2011
Avtal träffas med ett av de stora distributionsbolagen 
i Europa om försäljning och distribution av stevia från 
Bayn. Bolaget genomför flera utbildningar för säljare 
inom distributions- och försäljningsorganisationer i EU.

2012
Ett exklusivt samarbetsavtal tecknas med Barentz 
Group med försäljningsorganisation i 22 europeiska 
länder. Tillsammans med Barentz och dess dotter-
bolag utvecklas industriella basrecept för flera 
produktgrupper.

2013
Bayns produkter varumärkesskyddas under varumärket 
”Eureba”.

2014
Bayn Europe AB noteras på First North.

Under året utvecklas produktserierna EUREBA Basic, 
EUREBA Intense och EUREBA Functional.

Samarbetsavtal för distribution på den nordiska mark-
naden träffas med det danska företaget R2Group.

2015
Bayn genomgår en omorganisation från ett 
produktdrivet till ett marknadsdrivet företag. 

En världsledande chokladtillverkare godkände Bayn som 
leverantör av innovativa lösningar för sockerreducering 
i choklad.

Bayn tecknar överenskommelse om 
kontraktstillverkning av EUREBA Blends och av 
ytterligare ett antal EUREBA-produkter.

2016
Bayns affärskoncept expanderar från att sälja en enkel 
ingredienslösning till att erbjuda en totallösning för 
sockerreducering.

Ett flertal testordrar till ledande svenska glass- och  
godisproducenter. Strategiskt viktiga orders från ledande 
glass- och godisproducenter i Sverige. Även en strategiskt 
viktig order från en internationellt ledande choklad- 
tillverkare från Polen.

Order på ingredienslösning av livsmedelsproducenten 
Lefka O´life från Sydamerika.

Samarbete inleds med Xi´an Tianxinggjian Natural 
Bio-products Group för att marknadsföra och sälja 
EUREBA 918.

Bayn flyttar laboratorieverksamheten från Stockholm till 
ett nytt innovationscenter Bayn Studio, i Gävle.

2017
Omförhandling av exklusiva kontraktet med Barentz 
möjliggjorde att Bayn kunde teckna Letter of Intent med 
ett flertal parter i Europa om kommande distributions- 
avtal.

Bayn tecknar ett ramavtal med Kong Wua Group för att 
starta upp R&D-center för sockerreduktion samt pro-
duktion av sockerersättning i Kina.

Sia-glass och Engelholms glass lanserar glass med Bayns 
sockerersättning som ingrediens.

Bayn lanserar en totallösning för sockerreducering i 
läskedryck.

Greklands största läske- och juicetillverkare lanserar iste 
sötat med Bayns ingredienser för sockerreducering.

Bayn lanserar en ny sockerreducerad choklad sötad 
med Monk Fruit för den kinesiska marknaden.

2018
Bayn startar dotterbolaget Bayn Beijing för att arbeta 
med sockerreducering på den kinesiska marknaden.

Patrik Edström utses till ny VD för Bayn Europe AB.

Bayn erhåller en genombrottsorder på den Baltiska 
marknaden.
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Bayn Europe i sammandrag
Bayn arbetar med att reducera socker för en mer hälsosam värld. Genom att erbjuda ett flertal 
lösningar, teknisk kunskap och produktutveckling hjälper Bolaget livsmedelsproducenter att 
bemöta konsumenternas behov och förväntningar. 

Verksamhet
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering 
och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaru- 
ingredienser samt totallösningar för sockerreducering. 
Bayn skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt 
kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom 
vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma  
recept i nära samarbete med sina kunder inom den  
globala livsmedelsindustrin. 

Bayn ligger i frontlinjen inom sockerreducering i livs- 
medel och samarbetar med ledande forskningsinstitut 
och livsmedelsforskare i hela världen.

Bayns forskningsteam arbetar i nära samarbete med 
Bolagets tillverkare och externa institutioner för att 
skapa en bred plattform för forskning och utveckling. 
Forskning inom industriella lösningar, kvalitetstest, 
produktivitetsförbättringar i fabrik och finjustering av 
teknologi bidrar till konkurrensfördelarna med Bayns 
produkter.

Socker är en multifunktionell ingrediens som spelar 
en avgörande roll för smak, konsistens och funktion 
i dagens livsmedel. För Bayn har det varit viktigt att 
produktutvecklingen för sockerreducering grundat sig 
på naturliga ingredienser. Bolaget experimenterar och 
utvecklar lösningar med ingredienser från natur- 
liga källor för att resultatet ska bli både hälsosamt och 
smakfullt. Bayns engagerade och skickliga forskare och 
tekniker har utvecklat naturliga totallösningar för bak-
ning, choklad, glass, mandelmassa och dryck. Dessa har 
industrialiserats, utvärderats och uppskattats av flera 
producenter inom industrin.

För Bayn är det viktigt att leverera effektiva lösningar 
med lågt kaloriinnehåll, och med fokus på smak, konsis-
tens och näringsvärde.

Dessa totallösningar säljs under varumärket EUREBA. 
Lösningarna är ett kostnadseffektivt alternativ för livs-
medelsproducenter som vill undvika de risker och den 
osäkerhet som ny produktutveckling innebär.

Lösningarna effektiviserar och förenklar processen och 
leveransen av sockerreducerande produkter till mark-
naden. Bayn samarbetar med producenterna och erbjud-
er sin tekniska kompetens och sitt stöd under processen.

 
Bayns varumärke NAVIA är ett sortiment av ingredienser 
utvecklade från naturliga källor, som till exempel ros-
marin och växten stevia, att använda för socker- 
reducering. Sortimentet består av funktionella tillsatser 
som tillför sötma, arom, färg och konserveringsförmåga. 
Idag erbjuder Bolaget bland annat stevia som naturligt 
sötningsmedel, tomatextrakt som naturligt färgämne, 
rosmarinextrakt som naturligt konserveringsmedel samt 
ett flertal naturliga aromer.

Inom varumärket takk!® har Bayn samlat en serie 
färdiga konsumentprodukter med ”EUREBA® inside”. 
Bayn har flera samarbeten för takk!®-produkterna, med 
ambitionen att förändra industrin och sätta en trend för 
en hälsosammare livsstil där produkter med reducerat 
sockerinnehåll görs mer tillgängliga på konsument- 
marknaden.

”takk” betyder tack på flera skandinaviska språk. Syftet 
med detta varumärke är att skapa medvetenhet om 
sockerreduktion genom integrerade hälsokostingredi-
enser och naturliga sötningsmedel i färdiga produkter, 
samt att skapa en plattform för strategiska partnerskap.

Varumärket takk!® som konsumentprodukt innebär:

 » Högkvalitativ och god mat och dryck för hälsokost-
marknaden;

 » Mindre socker och smakrik mat och dryck med 
EUREBA®-lösningar;

 » En symbol för en hälsosammare livsstil. 

Marknad
Trots utmaningarna med sockerreduktion växer efter-
frågan. Nyckeln till framgång kommer an på smaken. 
Konsumenter kan inte tvingas till övertygelse om att 
köpa en produkt som de inte tycker smakar gott eller 
upplevs som ohälsosam. Men de kan lockas med väl- 
formulerade, näringsrika och välsmakande lösningar.

Vägen till sockerreduktion följer två huvudspår; lagstift-
ningsvägen och påverkan till frivillig reduktion. Det är 
helt klart att de länder som lagstiftar om socker- 
reduktion kommer igång snabbare än de som inte gör 
det. Socker är en billig råvara, vilket medför att socker- 
reduktion den frivilliga vägen alltid kommer att behöva 
ställas mot livsmedelsindustrins intresse att hålla kost-
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naderna nere. Dessutom finns det fortfarande mot-
stånd hos vissa livsmedelstillverkare eftersom tidigare 
sockerreducerade produkter på marknaden inte vunnit 
acceptans hos konsumenterna.

Det är här Bayn gör skillnad. Bayn innehar både kunskap 
och högkvalitativa produkter för att möjliggöra en sock-
erreducering i livsmedelsproducenters produter. Bolaget 
kan säkerställa att den sockerreducerade produkten 
både smakar lika bra som, eller bättre än, den ur- 
sprungliga produkten. Det har uppnåtts genom forskning 
och utveckling, sensorisk profilering samt förståelse för 
produkten. Med den goda smaken som utgångspunkt 
för formulering kan Bayn nå en reduktion av sockret i en 
produkt, antingen delvis eller många gånger med upp till 
hundra procent. 

För Bayn är det viktigt att alltid prioritera naturliga alter-
nativ såsom stevia, som trots sitt E-nummer är ut- 
vunnen ur naturliga råvaror. Smak- och munkänsla har 
alltid varit centrala för Bayns utvecklingsarbete. Bolagets 
arbete med innovativa lösningar för sockerersättning 
har rönt erkännande från såväl välkända matkreatörer 
som forskarvärlden.

Konsumenterna och marknaden är redo för förändring 
och Bayn har verktygen för att producenterna inom 
livsmedelsindustrin ska kunna lyckas med sin socker- 
reducering.

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

Alla livsmedelsbolag som vill reducera sockerinnehåll i 
sina produkter är Bayns målgrupp.

Genom partnerskap med Barentz, en ledande distributör 
av livsmedelsingredienser 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 kontinu-
erligt. 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.

Färdiga produkter i butik
Under det senaste året har konsumenter kunnat köpa  
färdiga produkter med Bayns lösning ute i butik i Sverige. 
SIA Glass lanserade inför förra sommaren en glassbägare 
med Bayns sockerersättningar för glass och frukt- 
beredning, först till offentliga sektorn och därefter till ett 
tiotal butiker runt om i landet. Engelholmsglass har också 
lanserat sockerreducerad glass i ett femtiotal butiker.

Även internationellt produceras det numera konsument-
produkter med sockerreducering från Bayn. Till exempel 
den sydafrikanska livsmedelsproducenten Lefk O´life 
Afrika har tagit fram produkter med Bayns lösningar för 
det irländska företaget Allegros produktsortiment Vitality, 
som säljs under devisen ”Food for active living”. Produk-
terna är tillgängliga i Irland och Storbritannien.

Konkurrenter 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 teknisk 
support.

Vad gäller konkurrensen för systemlösningar kan alla 
företag i livsmedelsindustrin ses som konkurrenter. 
Bayns fördel här är sammansättningen och blandning-
arna för sockerersättning. Bayn kan tillföra innovation i 
företagens nuvarande affärsdrift.

När det gäller totallösningar konkurrerar Bayn med all 
produktutveckling med socker och kemiska sötnings- 
medel. 

Bayn har en stabil plattform med attraktiva och unika 
recept för att skapa värde och tillväxt för alla parter från 
producenten till konsumenten. Bolagets konkurrens- 
fördelar 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 har kundens behov som utgångspunkt. 
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 EUREBA-effekten.
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Peter Werme, f. 1960. Styrelseordförande. Invald i styrelsen 2015.
Peter har en MBA examen från Uppsala Universitet. Partner och grundare av Första 
Entreprenörsfonden, som tidigt gick in i Bayn Europe AB genom sina fonder. Har 30 
års erfarenhet av finansmarknaden. Peter var med i det team som grundade ABB 
Investment Management 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. 

Aktieinnehav: 1 933 443 aktier genom bolag

Styrelse

Britt Rahm, f. 1959. Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2015.
Britt Rahm är VD på Sigill Kvalitetssystem 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 kontrollföretag, 
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

Chatarina Schneider, f. 1963. Styrelseledamot. Ledamot sedan 2017.
Arbetar som VD för AmphoChem AB och Pemco AB, som i huvudsak sysslar med dis-
tribution och tillverkning av olika typer av kemikalier. Chatarina har tidigare arbetat 
i olika chefspositioner på Akzo Nobel och har en lång erfarenhet av internationell 
försäljning och marknadsföring, har erfarenhet inom strategi och affärsledning samt 
lett många multikulturella team. Chatarina har även varit ansvarig för en affärsverk-
samhet inom Akzo Nobel i Asien, med bas i Shanghai. Chatarina har en kemist- 
examen från Linköpings Universitet. 

Aktieinnehav: 17 677 aktier via bolag

Styrelsen nås via Bolaget 
Bayn Europe AB, Hornsgatan 79, 118 49  STOCKHOLM, Tel  08-613 28 88.

Revisor
Revisor är revisionsbolaget Allegretto Revision AB, Ringvägen 100, 100 64 STOCKHOLM. Tel 08-644 18 00. 
Huvudansvarig revisor är Anders Ericsson. Medlem av Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR.
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Patrik Edström, f. 1961. Tillträdde som VD 1 april 2018.
Patrik Edström har många års erfarenhet från distributionsindustrin, där han är 
välkänd och erkänd för sitt arbete. Senast var han Verkställande Direktör för R2 
Group Sweden AB. Tidigare har han arbetat som Verkställande Direktör för den 
Nordiska Regionen i Azelis, VP Marketing för Omyas globala distributionsverksamhet 
i Schweiz och har innehaft ett flertal positioner i Clariant. 

Aktieinnehav: 0 aktier. 

VD

Grundare
Lucy Dahlgren, f. 1969. Tillhört ledningsgruppen sedan 2009.
Lucy Dahlgren är ursprungligen från Kina. Utbildades på Aarhus School of Business 
i Danmark i marknadsföring 1993. Därefter MBA i Project Management på Henley 
Management College England. Dahlgrens arbetslivserfarenhet inkluderar IHM Business 
School med fokus på affärskulturella frågor samt projektledning och integration inter-
nationellt. Lucy har lång erfarenhet att som projektledare leda stora komplexa projekt i 
Sverige och även internationellt. Lucy har arbetat med stevia sedan 2007 och blev 2009 
utnämnd till ambassadör för kvinnors företagande av Näringsdepartementet, utdelat 
av vice statsminister Maud Olofsson. 

Aktieinnehav: 1 001 934 aktier privat och genom bolag. 

På kommande årsstämma som kommer att hållas den 31 maj 2018 finns förslag i 
kallelsen som representanter för cirka 30 procent av rösterna i Bolaget står bakom,  
att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Därutöver föreslås omval av nuvarande 
styrelseledamöter Chatarina Schneider och Peter Werme samt nyval av Bolagets 
grundare och tidigare VD Lucy Dahlgren samt Gunnar Ek.

Gunnar Ek 
Har studerat vid Chalmers Tekniska Högskola med inriktning mot Industriell organisa-
tion. Han var tidigare bankdirektör under 1980-talet i Nordea, vice förbundsordförande i 
Aktiespararna och har varit ansvarig för bolagsbevakningen i 22 år. Ledamot i kommun- 
fullmäktige i Göteborg. Styrelseledamot i Göteborgs Spårvägar, Vice ordförande i 
Lokalförvaltningen i Göteborg, en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Förvaltare av 
Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskolas värdepappersportfölj.

Aktieinnehav: 600 aktier.

Kommande årsstämma
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Legala frågor 
och kompletterande information
 
Koncernstruktur
Koncernen Bayn Europe består av moderbolaget Bayn Europe AB (publ) samt följande dotterbolag:

Bolag Org nummer Ägarandel Förvärvsår Säte

Bayn Financial AB 559131-8331 100 2017 Stockholm

Bayn Bulgaria EOOD 100 2016 Sofia, Bulgarien

AB Grundstenen 160766 
(under namnändring till Bayn takk! AB)

559152-1371 100 2018 Stockholm

 
Ändamålet med innehavet av Bayn Financial AB är att administrera teckningsoptionsprogram. Bayn Bulgaria har haft 
en väldigt begränsad verksamhet och är under avveckling.  På grund av den ringa verksamhet som bedrivits i dotter-
bolagen har inte någon koncernredovisning upprättats i Bolaget för tidigare räkenskapsår.

Syftet med Bayn takk är att samla en serie färdiga konsumentprodukter med ”EUREBA® inside” med ett reducerat 
sockerinnehåll som görs mer tillgängliga på konsumentmarknaden. Som Bayn sedan tidigare offentliggjort har Bolaget 
för avsikt att under 2018 starta ett joint-venturebolag i Kina tillsammans med samarbetspartnern HuaHe International 
Asset Management Ltd. Bolaget är under bildande och ärendet ligger under behandling hos den kinesiska myndigheten.

Finansiella avtal
Bayn Europe har tecknat avtal om en finansiering om upp till 20 miljoner SEK. Transaktionen sker genom utgivning 
av konvertibler med tillhörande teckningsoptioner i flera steg, så kallade trancher, fram till den 15 november 2019. 
Konvertiblerna uppbär ingen ränta och har en löptid på 12 månader från dagen då styrelsens beslut om emission av 
konvertiblerna registreras hos Bolagsverket.  Under löptiden kan investeraren begära att konvertera vissa eller alla 
konvertibler till en rörlig konverteringskurs motsvararande en rabatt på den lägsta dagliga stängningskursen under 
de 15 handelsdagar som föregår dagen för begäran om konvertering. 

Trancherna tecknas av en fond som förvaltas av L1 Capital Pty, Ltd. (“Investeraren”), som är en fondförvaltare baserad 
i Melbourne. L1 Capitals investeringar i Europa fokuserar på smallcap-bolag inom teknik och hälsovård som uppvisar 
en stor tillväxtpotential. 

Investeringen av den första tranchen om 3 miljoner SEK genomfördes den 16 november 2017. I samband med tran-
saktionen gav Bolaget ut gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare för att kompensera för utspädningen. 

Det är alltid Bayn Europe som avgör om de vill utge en ny tranche eller inte, efter att den föregående tranchen är fullt 
utnyttjad.

Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare
Förslag till beslut om ersättning till styrelsen på kommande årsstämma den 31 maj 2018 föreslås att för kommande 
mandatperiod skall utgå ett arvode till styrelseordförande om 150 000 SEK. För övriga ledamöter som inte är anställda i 
Bolaget ska utgå en ersättning om 75 000 SEK vardera.

Patrik Edström har varit VD sedan 1 april 2018. För 2018 utgår ersättning om 45 000 SEK per månad. Bolaget och VD 
har sex månaders ömsesidig uppsägningstid av uppdragsavtalet. Inga andra förmåner är avtalade i uppdragsavtalet. 

Efter avslutat uppdrag utgår ingen ersättning till varken styrelseledamöter eller VD.
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Närståendetransaktioner

Bayn Europe AB har under 2018 upptagit lån från huvudägare, styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare om 
totalt 2 500 000 SEK, vilka ska konverteras till aktier vid en kommande emission, alternativt om så är görligt återbetalas 
och då med avtalad ränta. Lånen fördelar sig enligt följande:

Första Entreprenörsfonden 750 000 SEK Avtalad årsränta vid återbetalning 10 %.

Första Entreprenörsfonden 750 000 SEK Avtalad årsränta vid återbetalning 18 %.

Chatarina Schneider, privat och via bolag 500 000 SEK Avtalad årsränta vid återbetalning 18 %.

Patrik Edström 250 000 SEK Avtalad årsränta vid återbetalning 18 %.

Lucy Dahlgren 150 000 SEK Avtalad årsränta vid återbetalning 18 %.

Agne Mertner 100 000 SEK Avtalad årsränta vid återbetalning 18 %

 
Utöver ovanstående lån, samt löner och ersättningar som redovisas på denna sida har Bayn Europe AB inga trans- 
aktioner med närstående.  

Potentiella intressekonflikter 
Ingen av styrelseledamöterna eller ledande befattningshavare har några potentiella intressekonflikter med Bayn 
Europe AB där privata intressen kan stå i strid med Bolagets.

Ingen av styrelseledamöterna, ledande befattningshavare eller revisorer i Bayn Europe AB har eller har haft någon 
direkt eller indirekt delaktighet i några affärstransaktioner som är ovanliga till sin karaktär eller i sina avtalsvillkor med 
Bolaget.

Tillstånd
Bayn Europe AB bedriver ingen tillståndspliktig livsmedelshantering då Bolaget inte hanterar livsmedel som går ut till 
konsumenter utan endast bedriver FoU-verksamheten i egen regi. När försäljning sker till tredje part sker tillverkning 
av produkterna hos erkända livsmedelstillverkare på de marknader där kunden finns.

Sedan februari driver Bayn ett certifieringsprojekt enligt ISO 9001 vilket beräknas vara klart under hösten 2018. I pro-
jektet ingår att lägga om projektstyrningen från ett manuellt arbete till att arbeta med. Likaså har Bolaget utvärderat 
och valt ut ett systembaserat CRM-system som nu håller på att implementeras i organisationen. 
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Utvald finansiell information
Alla belopp i SEK om inget annat anges

2017* 
1/1-31/12

2016 
1/1-31/12

2015 
1/1-31/12

Resultaträkning
Nettoomsättning 2 255 199 940 958 1 356 887
Aktiverat arbete för egen räkning 1 173 562 1 422 617 1 627 640
Övriga rörelseintäkter 429 742 414 417 82 522
Handelsvaror -1 983 281 -1 175 511 -952 905
Övriga externa kostnader -3 498 255 -3 739 299 -2 342 342
Personalkostnader -6 103 170 -4 539 992 -4 932 943
Avskrivningar -1 933 896 -140 600 0
Rörelseresultat -9 660 099 -6 817 410 -5 161 141
Årets resultat -9 995 607 -6 916 098 -5 127 964

Balansräkning
2017

31/12
2016

31/12
2015

 31/12
Anläggningstillgångar 7 300 181 7 834 105  5 511 060
Omsättningstillgångar 5 464 675 2 290 862 2 350 159 
Summa tillgångar 12 764 856 10 124 967 7 861 219

Eget kapital 4 725 636 5 452 504 5 775 888
Långfristiga skulder 3 982 510 1 301 259 637 499
Kortfristiga skulder 4 056 710 3 371 204 1 447 832
Summa eget kapital och skulder 12 764 856 10 124 967 7 861 219

Kassaflödesanalys
2017* 

1/1-31/12
2016 

1/1-31/12
2015 

1/1-31/12
Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 463 017 -5 357 412 -5 082 931
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 399 972 -2 373 755 -1 627 640
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11 949 989 7 256 474 1 938 864
Årets kassaflöde 87 000 -474 693 -4 771 707
Utgående likvida medel 922 241 835 241 1 309 934

Nyckeltal
Soliditet, % 37,0 % 73,0 % 73,0 %
Kassalikviditet, % 102,9 % 40,5 % 116,5 %
Medelantal anställda, st 8 6 6

 
Handlingar införlivade genom hänvisning
Till memorandumet har följande dokument införlivats genom hänvisning: de tre senaste årens årsredovisningar 
jämte revisionsberättelser. Dessa finns att hämta på www.bayneurope.com

*Årsredovisningen för 2017 är granskad av Bolagets revisor men ännu ej fastställd av årsstämman. Årsstämman 
kommer att äga rum den 31 maj 2018.
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Finansiella kommentarer
Intäkter
Efter ett litet tapp i intäkterna under 2016 från  
1 357 TSEK 2015 till 941 TSEK 2016 ökade intäkterna 
med 140 procent till 2 255 TSEK år 2017. De aktiverade 
kostnaderna sjönk under samma period från 1 628 SEK 
2015 till 1 174 TSEK 2017. Övriga intäkter har succesivt 
ökat från 83 TSK 2015 till 430 TSEK 2017. 

Kostnader
Kostnaderna i Bolaget härrör sig till kostnader för han-
delsvaror, personalkostnader, övriga externa kostnader 
samt avskrivningar. Kostnaderna för handelsvaror följer 
nettoomsättningen och har ökat från 953 TSEK 2015 till  
1 983 TSEK 2017. Övriga externa kostnader har också 
ökat från 2 342 TSEK 2015 till 3 498 TSEK 2017. Även per-
sonalkostnaderna har ökat under åren från 4 933 TSEK 
2015 till 6 103 TSEK 2017 på grund av den högre akti- 
viteten i Bolaget. Några avskrivningar gjordes inte under 
2015.  2016 var de endast 141 TSEK, men 2017 ökade de 
till 1 934 TSEK.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet har haft en negativ utveckling då det 
gått ifrån en förlust om -5 161 TSEK 2015 till  -6 817 TSEK 
2016 för att hamna på hela -9 660 TSEK 2017. Den nega-
tiva utvecklingen är en följd av att ledningen bygger upp 
en organisation som ska klara möta framtida efterfrågan 
från marknaden, samtidigt som stora satsningar gjorts 
för att etablera Bolagets produkter på marknaden.

Tillgångar
De immateriella tillgångarna i form av balanserade ut-
vecklingsutgifter har under senaste åren ökat från  
5 511 TSEK 2015 till 7 300 TSEK 2017 trots att Bolaget 
gjort stora avskrivningar senaste året. 

Omsättningstillgångarna har ökat från 2 350 TSEK 2015 
till 5 465 TSEK 2017. Framförallt har det under 2017  
uppkommit en fordran på koncernföretag om  
2 294 TSEK. Vid utgången av 2017 uppgick Kassa och 
banktillgodohavanden till 922 TSEK.

Eget kapital och skulder
Trots återkommande nyemissioner under åren har det 
egna kapitalet i Bolaget minskat från 5 776 TSEK 2015 
till 4 726 TSEK 2017 beroende på de negativa resultaten 
under räkenskapsåren.

Långfristiga skulder har under samma period ökat från 
637 TSEK i bokslutet 2015 till 3 983 TSEK 2017. Även de 
kortfristiga skulderna har ökat, från 1 448 TSEK 2015 till 
4 057 TSEK 2017.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten har under 
de redovisade tre åren varit negativt. 2017 uppgick det 
negativa kassaflödet från den löpande verksamheten 
till -10 436 TSEK, men kunde täckas av den under 2018 
genomförda nyemissionen som inbringade 8 000 TSEK, 
samt ökad långfristig upplåning.  Vid utgången av 2017 
hade Bolaget 922 TSEK i likvida medel.

Handlingar införlivade genom hänvisning
Fullständig historisk finansiell information, inklusive  
redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar 
samt revisionsberättelser har via hänvisning till års- 
redovisningar för räkenskapsåren 2015, 2016 och 2017 
införlivats i detta memorandum. Den historiska finans- 
iella informationen har reviderats av Bayn Europes  
revisor Allegretto Revision AB, med huvudansvarig revi-
sor Anders Ericsson. Årsredovisningarna har upprättats i 
enlighet med Årsredovisningslagen och genom tillämp-
ning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

De senaste tre årsredovisningarna jämte revisions- 
berättelse samt bolagsordning finns att hämta på  
 
http://www.bayneurope.com.
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Aktieägare
Bayn Europe AB:s aktieägare 2018-05-25

Antal aktier Antal röster Andel kapital/röster
Första Entreprenörsfonden (via fonder) 1 093 696 1 093 696 10,60 %

Confundi Group AB (Lucy Dahlgren) 981 729 981 729 9,51 %

Nordnet Pensionsförsäkring AB 423 779 423 779 4,11 %

Försäkrings AB Skandia 413 398 413 398 4,01 %

Skandinaviska Enskilda Banken S.A. 335 516 335 516 3,25 %

Recall Capital Nordic AB 320 000 320 000 3,10 %

PMU Projekt AB (Lennart Holmström) 248 347 248 347 2,41 %

Danica Pension Försäkrings AB 237 554 237 554 2,30 %

Hyresgästföreningen 230 000 230 000 2,23 %

BNYMSANV RE LB RE GPP CLIENT MONEY 158 126 158 126 1,53 %

Ingrid Jungkvist 150 000 150 000 1,45 %

Roosgruppen AB 150 000 150 000 1,45 %

Övriga ca 690 aktieägare 5 578 701 5 578 701 54,05 %

Totalt 10 320 846 10 320 846 100,00 %
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År Händelse Antal aktier
Totalt 

antal aktier
Ökning 

aktiekapital
Totalt 

aktiekapital
Kvot-
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 Nyemission 1 894 458 5 683 374 416 781 1 250 342 0,22

2016 Lösen teckningsoptioner 818 253 6 501 627 180 016 1 430 358 0,22

2017 Nyemission 1 250 000 7 751 627 275 000 1 705 358 0,22

2017 Nyemission 1 821 750 9 573 377 400 785 2 106 143 0,22

2017 Konvertering skuldebrev 153 846 9 727 223 33 846 2 139 989 0,22

2018 Konvertering skuldebrev 157 894 9 885 117 34 737 2 174 726 0,22

2018 Konvertering skuldebrev 176 470 10 061 587 38 823 2 213 549 0,22

2018 Konvertering skuldebrev 259 259 10 320 846 57 037 2 270 586 0,22

2018 Föreliggande nyemission 8 256 677 18 577 523 1 816 469 4 087 055 0,22

Vid samtliga nyemissioner, förutom de som anges som konvertering av skuldebrev och föreliggande nyemission, har 
emitterade aktier betalats i huvudsak med kontanta medel. I några av emissionerna har det förekommit kvittning av 
skulder mot aktier. 

Aktiekapitalets utveckling
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Information om de aktier som erbjuds
Aktiekapitalet i Bayn Europe AB uppgår före nyemissionen 
till 2 270 586,12 kronor, fördelade på 10 320 846 aktier. 
I företrädesmissionen tillkommer 8 256 677 aktier. Efter 
nyemissionen kommer aktiekapitalet att uppgå till  
4 087 055,06 kronor, fördelade på 18 577 523 aktier. 

Varje aktie medför lika rätt till andel i Bayn Europe AB:s 
tillgångar och resultat.  Samtliga aktier berättigar till en 
röst. Aktieägare i bolaget har företrädesrätt vid emission, 
i proportion och sort, till befintligt innehav. För att ändra 
aktieägarnas rätt i bolaget krävs ett bolagsstämmobeslut 
med kvalificerad majoritet.

Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och de- 
nominerade i svenska kronor. 

Aktiebok
Företagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB, 
Box 7822, 103 97  STOCKHOLM, (f.d. VPC), som registre-
rar aktierna på den person som innehar aktierna.

Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elek-
tronisk väg genom behöriga banker och värdepappers-
förvaltare. Aktier som nyemitteras kommer att registre-
ras på person i elektronisk form.

Handelsbeteckningar
Handelsbeteckningen för Bolagets aktie är BAYN.  
ISIN-kod för aktien är SE0006261046. CFI-kod är ESVUFR 
och FISN-koden är BAYN/SH.    

För teckningsrätterna med handelsbeteckningen BAYN 
TR, som handlas mellan den 30 maj till den 15 juni 2018, 
är ISIN-koden SE0011282797. CFI-kod är RSSXXR och 
FISN-koden är BAYNEUROPE/SUBS RTS NL PD.  

Betalda tecknade aktier med handelsbeteckningen 
BAYN BTA, som handlas från och med den 30 maj 
fram tills emissionen är registrerad hos Bolagsverket 
vilket beräknas ske i början av juli 2018, har ISIN-koden 
SE0011282805. CFI-kod är ESNUFR och FISN-koden är 
BAYNEUROPE/SH.  

Utdelning
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna 
medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 
2018. Den som på fastställd avstämningsdag är införd 
i aktieboken eller i förteckning enligt 5 kap. 11 § aktie-
bolagslagen (2005:551) skall anses behörig att mottaga 
utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer 

aktieägare, samt att utöva aktieägaren företrädesrätt 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 preskrip-
tion. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet 
bolaget. 

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

Utspädningseffekter
Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna sig till 
lika antal aktier som de innehar på avstämningsdagen i 
företrädesemissionen. För de aktieägare som avstår att 
teckna sin relativa andel av emissionen innebär av- 
ståendet en utspädningseffekt. Det ursprungliga antalet 
aktier i Bayn Europe är 10 320 846 aktier. I ny- 
emissionen tillkommer vid fulltecknad emission  
8 256 677 aktier för att därefter vara 18 577 523 aktier, 
vilket motsvarar en ökning av antalet aktier med 80 
procent.

För de aktieägare som avstår att teckna aktier i den 
föreliggande nyemissionen uppstår en utspädnings- 
effekt motsvarande 44,4 procent av aktiekapitalet i Bayn 
Europe efter nyemissionen.

Teckningsoptioner
För att kompensera befintliga aktieägare för den 
utspädning som finansieringsavtalet med L1 Capital 
innebar erhöll samtliga aktieägare i december 2017 
gratisoptioner utifrån sitt innehav av aktier i Bayn 
Europe AB. Totalt utgavs 1 386 937 teckningsoptioner 
med en löptid om tre år med ett lösenpris om 3,20 SEK. 
Hälften av optionerna har gått till befintliga aktieägare 
medan resterande del har L1 Capital erhållit som en del 
av finansieringsåtagandet. Bolaget har för avsikt att  
skapa handel i optionerna under 2018. Kommer samt-
liga befintliga teckningsoptioner att nyttjas innebär det 
att aktiekapitalet kommer att ökas med 305 126,14 SEK.

För att säkerställa Bolagets åtagande enligt Personal- 
optionsprogram 2018/2022 föreslår styrelsen års- 
stämman den 31 maj 2018 att besluta om en riktad emis-
sion av högst 1 000 000 teckningsoptioner. Tecknings- 
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optionerna ska ges rätt för deltagare i Bolaget att för- 
värva under juni 2018 med villkor om ett lösenpris under 
Q1 2022 om 150 procent av den volymvägda kursen 
under senare delen av maj 2018. Om samtliga tecknings- 
optioner emitteras kommer Bolagets aktiekapital att öka 
med 220 000 SEK.

Konvertibla skuldebrev
Av utgivna konvertibler till L1 Capital återstår 35 stycken 
till ett värde om 1 750 000 SEK, vilka kan konverteras till 
aktier den dag som L1 Capital så kräver och till den kurs 
som stipuleras i enlighet med ingångna avtal.

Likviditetsgarant
Bayn Europe AB har ett avtal med Mangold Fond-
kommission som innebär att Mangold ska agera som 
likviditetsgarant och därmed garantera en viss likviditet 
i aktien. Därutöver har Bayn ett avtal med Recall Capital 
AB om tjänsten Q2Trade som har till syfte att förbättra 
likviditeten i aktien.

Övrig information om aktierna
Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan part. Aktier-
na är ej föremål för erbjudande som lämnats till följd av 
budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets 
aktie har ej heller varit föremål för offentligt uppköps- 
erbjudande under det innevarande eller föregående 
räkenskapsåret. 

Aktieägarnas godkännande av nyemissionen
Styrelsen i Bayn Europe AB har ett bemyndigande från 
extra bolagsstämma den 20 februari 2018 om möjlighet 
att genomföra nyemission om en total ökning av aktie- 
kapitalet om 2 000 000 SEK fram till nästa årsstämma.

Kostnader för nyemissionen
Nyemissionen tillför Bayn Europe vid fulltecknad emis-
sion 6,6 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna 
för genomförandet av emission beräknas till 0,5 MSEK. 
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Villkor och anvisningar
Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 25 maj 2018 är aktie- 
ägare i Bayn Europe AB äger företrädesrätt att teckna 
aktier i Bayn Europe AB utifrån befintligt aktieinnehav i 
Bolaget. 

Teckningsrätter (TR)
Aktieägare i Bayn Europe AB AB erhåller för varje befint-
lig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs fem (5) tecknings-
rätter för att teckna fyra (4) nya aktier.

Teckningskurs
Teckningskursen är 0,80 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB, (VPC) för rätt 
till deltagande i emissionen är den 25 maj 2018. Sista 
dag för handel i Bayn Europe AB:s aktie med rätt till 
deltagande i emissionen är den 23 maj 2018. Första dag 
för handel i Bayn Europe AB:s aktie utan rätt till delta-
gande i emissionen är den 24 maj 2018.

Teckningstid
Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med 
den 30 maj 2018 till och med den 19 juni 2018. Efter 
teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter 
ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter tecknings-
tiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering 
från Euroclear (VPC), att bokas bort från aktieägarnas 
VP-konton.

Handel med teckningsrätter (TR)
Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq 
Stockholm, First North under perioden från och med 
den 30 maj 2018 till och med den 15 juni 2018. Värde-
pappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger 
förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Den 
som önskar köpa eller sälja teckningsrätter ska därför 
vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Tecknings-
rätter som ej utnyttjas för teckning i företrädes- 
emissionen måste säljas senast den 15 juni 2018 eller 
användas för teckning av aktier senast den 19 juni 2018 
för att inte bli ogiltiga och förlora sitt värde. 
 

 
 

Emissionsredovisning och anmälningssedlar 
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på 
ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i, den 
av Euroclear Sweden (VPC) för Bolagets räkning förda, 
aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med 
(VPC), särskild anmälningssedel 1 och 2 samt informa-
tionsbroschyr. Av den förtryckta emissionsredovisningen 
framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Den som 
är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt  
förda förteckning över panthavare med flera, erhåller 
inte någon emissionsredovisning utan underrättas  
separat. VP-avi som redovisar registreringen av 
teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Bayn Europe AB är 
förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare 
erhåller informationsbroschyr. Teckning och betalning, 
med respektive utan företrädesrätt, ska ske i enlighet 
med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom 
samtidig kontant betalning senast den 19 juni 2018. 
Teckning genom betalning ska göras antingen med 
den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta 
inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som 
är fogad till den särskilda anmälningssedeln 1 enligt 
följande alternativ:

1) Förtryckt inbetalningsavi 
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna 
teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den 
utsända förtryckta inbetalningsavin användas som 
underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild 
anmälningssedel 1 ska då ej användas. Observera att 
anmälan om teckning är bindande.

2) Särskild anmälningssedel 1 
I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller 
ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av 
den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för 
teckning, ska den särskilda anmälningssedeln användas 
som underlag för teckning genom kontant betalning. 
Aktieägaren ska på särskild anmälningssedel 1 uppge 
det antal aktier som denne tecknar sig för och på bi- 
fogade inbetalningsavin fylla i det belopp som ska 
betalas. Betalning sker således genom utnyttjande 
av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld 
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 
Observera att anmälan om teckning är bindande.
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Särskild anmälningssedel 1 kan erhållas från Aktie-
invest FK AB på nedanstående telefonnummer. Ifylld 
anmälningssedel ska i samband med betalning skickas 
eller lämnas på nedanstående adress och vara Aktie-
invest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 19 juni 
2018. 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 kommer således att lämnas 
utan avseende. Observera att anmälan om teckning är 
bindande.

Aktieinvest FK AB 
Emittentservice 
113 89 STOCKHOLM 
Telefon: 08-5065 1795 
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Teckning utan stöd av företrädesrätt
Teckning av aktier utan stöd av företräde ska ske under 
samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, 
det vill säga från och med den 30 maj 2018 till och med 
19 juni 2018. Anmälan om teckning utan företrädesrätt 
genom att Särskild anmälningssedel 2 ifylls, undertecknas 
och skickas till Aktieinvest FK AB på adress enligt ovan 
eller till förvaltaren. Någon betalning ska ej ske i samband 
med anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt, 
utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Särskild 
anmälningssedel 2 ska vara Aktieinvest FK AB tillhanda 
senast klockan 17.00 den 19 juni 2018. Det är endast 
tillåtet att insända en (1) Särskild anmälningssedel 2. I det 
fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart 
den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar 
kommer således att lämnas utan hänseende. Observera 
att anmälan om teckning är bindande.

Tecknare med depå: För att åberopa subsidiär 
företrädesrätt måste teckningen gå via samma för- 
valtare som teckningen med företrädesrätt.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd  
av företrädesrätt
Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas 
dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning 
sker på följande grunder:

i. i första hand till dem som även tecknat aktier med 
stöd av teckningsrätt, pro rata i förhållande till hur 
många aktier som tecknats med stöd av tecknings-
rätter, dock att tecknare som med tillämpning av 
denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre 

än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 
aktier eller inga aktier, och 

ii. i andra hand till andra som tecknat aktier utan 
företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur många 
aktier som tecknats, dock att tecknare som med 
tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha 
tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas 
antingen 50 aktier eller inga aktier.

 
Vänligen observera: Förvaltarregistrerade (depå) 
tecknare, som vill öka sannolikheten att få tilldelning 
utan företrädesrätt genom att även teckna aktier med 
företrädesrätt, måste dock teckna aktier utan företrädes-
rätt genom samma förvaltare som de tecknat aktier med 
företrädesrätt. Annars finns det vid tilldelningen ingen 
möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat 
aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter. 

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan 
företrädesrätt lämnas genom översändande av till- 
delningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid 
ska erläggas senast den dag som framkommer av 
avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den 
som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan 
aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle för- 
säljningspriset vid sådan överlåtelse komma att un-
derstiga priset enligt detta erbjudande, kan den som 
ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma 
att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktie- 
ägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, 
Japan, Australien, Sydkorea, Hong Kong, Schweiz, Singa-
pore eller något annat land där distributionen eller denna 
inbjudan kräver ytterligare prospekt, registreringsåt-
gärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt 
eller som strider mot regler i sådant land) vilka äger rätt 
att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till  
Aktieinvest FK AB på telefon enligt ovan för information 
om teckning och betalning.

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya  
aktier vid utnyttjande av teckningsrätter till personer 
som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av värde-
papperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning 
härav kommer, med vissa undantag, aktieägare som har 
sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton 
och har registrerade adresser i till exempel USA,  
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Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien, 
Sydkorea, Hong Kong, Schweiz eller Singapore inte att 
erhålla detta memorandum. De kommer inte heller 
att erhålla några teckningsrätter på sina respektive 
VP-konton. De teckningsrätter som annars skulle ha 
registrerats för sådana aktieägare kommer att säljas och 
försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer 
att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp under- 
stigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

Betald tecknad aktie (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear  
Sweden AB (VPC) så snart detta kan ske, vilket normalt  
innebär några bankdagar efter betalning. Därefter er-
håller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbok-
ning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens 
VP-konto. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA 
på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos 
Bolagsverket.

Handel i BTA
Handel i BTA kommer att ske på Nasdaq Stockholm, 
First North från den 30 maj 2018 till och med att emis-
sionen registrerats hos Bolagsverket.

Utdelning
Nya aktier ska berättiga till utdelning från och med den 
första avstämningsdag för utdelning som infaller efter 
att aktien registrerats hos Bolagsverket.

Leverans av aktier
Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket 
beräknas ske i början av juli 2018, ombokas BTA till akti-

er utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB. För 
de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltar- 
registrerat kommer information från respektive förval-
tare.

Offentliggörande av utfallet i emissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats  
kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. 
Offentliggörande kommer att ske genom press- 
meddelande och finnas tillgängligt på Bolaget hemsida.

Övrig information 
Bolaget äger inte rätt att avbryta Nyemissionen. Bolaget 
äger inte heller rätt att tillfälligt dra in erbjudandet. 

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare 
för de nya aktierna kommer Aktieinvest att ombesörja att 
överskjutande belopp återbetalas. Aktieinvest kommer i 
sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om 
ett bankkonto som Aktieinvest kan återbetala beloppet 
till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande 
belopp. En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av 
teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte 
upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier.  

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan 
komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden 
inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt 
sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan 
beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre 
belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så 
fall att återbetalas.

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte 
samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag som är noterade på Nasdaq First North regleras av Nasdaq 
First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag 
som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. 
Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att 
reglerna efterlevs. Det är Nasdaq First North som godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.  
Bayn Europe AB har utsett Mangold Fondkommission till Certified Adviser.

Information om Nasdaq First North
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Riskfaktorer
En investering i Bayn Europe AB utgör en affärsmöjlighet, 
men innebär också risker. Dessa kan p.g.a. omvärlds-
faktorer och Bolagets affärsinriktning vara svåra att 
kvantifiera. Hela det investerade kapitalet kan förloras. 
I företag med ringa eller begränsad historik kan risken 
ses som extra stor. För att bedöma Bolaget är det viktigt 
att beakta de personer som skall driva verksamheten, 
deras bakgrund, samt riskprofilen i den verksamhet 
som skall bedrivas. Den som överväger att köpa aktier i 
Bayn bör inhämta råd från kvalificerad rådgivare. Nedan 
redogörs för ett antal riskfaktorer som har betydelse för 
bedömningen av Bolaget och dess aktie. Riskfaktorerna 
är inte framställda i prioriteringsordning och gör inte 
anspråk på att vara heltäckande.

Bolagsrisker
Begränsade resurser
Bayn är ett litet företag med begränsade resurser 
vad gäller ledning, administration 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 finansiellt och operativt relaterade problem.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
Bayn baserar sin framgång på ett fåtal personers 
kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende 
av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. 
Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom 
en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov
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 att det i så 
fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett 
misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning 
kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Försäljningsrisk
Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter 
som Bolaget ska producerar får det positiva mottagande 
på marknaden som förespeglas i det här memorand-
umet. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och 
tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara  
längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att 
tro.

Omvärldsrisker
Konkurrens
Bayn verkar på en marknad där det finns några stora 
globala aktörer men även många mindre ofta lokalt 
baserade konkurrenter. Det kan inte uteslutas att kon-
kurrensen hårdnar inom vissa segment eller geografiska 
marknader vilket kan sänka omsättningen, och även leda 
till ökad prispress som i sin tur kan leda till försämrad 
lönsamhet.

Förlorade avtalsupphandlingar
En av Bolagets viktigaste drivkrafter för tillväxt är att i 
större utsträckning kunna delta i avtalsupphandlingar. 
I dagsläget är Bolaget fortfarande en liten aktör på 
marknaden vilket kan bedömas som en nackdel vid 
större upphandlingar. Om Bolaget inte får delta i avtals-
upphandlingar eller förlorar upphandlingar kan det få 
negativ inverkan på Bolagets tillväxtmöjligheter, dess 
verksamhet och finansiella ställning.

Valutarisk
Med valutarisk avses risken att valutakursförändringar 
kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat. Exponering för valutarisk 
förekommer vid köp eller försäljning av produkter eller 
tjänster i en annan valuta än Bolagets lokala valuta. 
Bayn har ingen försäljning idag men är beroende av 
specialistleverantörer som primärt finns i utlandet. 
Eventuella valutakursförändringar kan ha en negativ 
väsentlig effekt på  Bayn Europes verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Risker relaterade till aktien och företrädesemissionen
Aktierelaterade risker
Risk och risktagande är en oundviklig faktor i aktie-
ägande. Aktiekursens utveckling är beroende av en 
rad faktorer, varav en del är bolagsspecifika och andra 
knutna till aktiemarknaden som helhet. Det är inte 
möjligt för ett enskilt bolag att kontrollera de faktorer 
som påverkar Bolagets aktiekurs. Eftersom en investering 
i aktier både kan komma att stiga och sjunka i värde är 
det inte säkert att en investerare kommer att få tillbaka 
det satsade kapitalet.

Likviditetsbrist
En akties likviditet påverkar möjligheten att handla i 
dessa värdepapper vid önskad tidpunkt. Det finns en risk 
att den som tecknar aktier i nyemissionen som beskrivs 
i detta Memorandum inte kommer att kunna köpa eller 
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sälja aktier i den löpande handeln vid önskad tidpunkt 
om det vid den tidpunkten föreligger en låg likviditet i 
aktien.

Utspädning genom framtida emissioner
Bayn kommer eventuellt i framtiden för att säkerställa 
kapital för fortsatt utveckling att behöva genomföra 
nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument. 
Sådana emissioner kan komma att genom utspädning 
minska aktieägarens relativa ägande och röstandel samt 
vinst per aktie för de innehavare av aktier i Bolaget som 
inte deltar i kommande emissioner. Vidare kan eventuella 
nyemissioner komma att få en negativ effekt på aktiens 
marknadspris.

Framtida utdelning
Bayn är i utvecklingsfas och eventuella rörelse- och 
kassaöverskott för kommande år är därför planerade 
att återinvesteras i Bolagets utveckling och verksamhet. 
Bolagets ägare måste därför för de närmaste åren förlita 
sig till endast aktiens kursutveckling som avkastning.

Ägare med betydande inflytande
Aktieägare som direkt eller indirekt via bolag har 
betydande inflytande i Bayn har möjlighet att utöva 

ett väsentligt inflytande i ärenden som framläggs 
till Bayn aktieägare för godkännande, inklusive val 
av styrelseledamöter och en eventuell ökning av 
aktiekapitalet, samgående eller försäljning av samtliga, 
eller nästan samtliga, Bayn tillgångar. De större 
aktieägarnas intressen sammanfaller kanske inte med 
Bayn eller andra aktieägares intressen, och de större 
aktieägarna skulle kunna utöva inflytande över Bayn på 
ett sätt som inte främjar de andra aktieägarnas intresse 
på bästa sätt.

Marknadsplats
Bayn aktie handlas på First North, som är ett 
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. 
Värdepapper som är noterade på First North omfattas 
inte av lika omfattande regelverk som de värdepapper 
som är upptagna till handel på reglerade marknader. 
First North har ett eget regelsystem som är anpassat 
för mindre bolag och tillväxtbolag för att främja ett gott 
investerarskydd. Som en följd av skillnader i de olika 
regelverkens omfattning kan en placering i Bayn vara mer 
riskfylld än en placering i ett värdepapper som handlas 
på reglerad marknad.
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Spridning av memorandumet
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 eller något annat 
land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land.

Bayn Europe AB
Hornsgatan 79

118 49  STOCKHOLM
Tel 08-613 28 88

E-post: info@bayn.se
www.bayneurope.com
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