
Bayn: Emissionen tecknad till 170 procent
Bayn Europe AB avslutade i tisdags sin företrädesemission. Vid sammanställning av utfallet konstateras att emissionen om 6,6 MSEK tecknats
till cirka 10,9 MSEK vilket innebär en teckningsgrad om cirka 170 procent. Emissionsbeloppet tecknades till cirka 70 procent med stöd av
teckningsrätter vilket innebär att endast ett begränsat antal investerare utan subsidiär teckningsrätt kan förvänta sig tilldelning. Emissionen
tillför bolaget drygt 6,6 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas till 350 000 kronor.

Kapitalet som tillförs bolaget i emissionen ska framförallt användas för att öka marknadsföringen och försäljningen av bolagets produktutbud. Bayn har
under den sista månaden mött ett allt högre intresse för det sockerreducerande produktutbud som bolaget erbjuder och även erhållit en del orders. Med
ökade marknadsföringsresurser kommer bolaget att kunna bearbeta en större mängd potentiella kunder.

”Det är mycket glädjande att intresset för Bayn och vår strategi är så starkt att emissionen blev övertecknad”, säger Lucy Dahlgren, VD i Bayn. ”Vi har ett
väldigt starkt utbud av lösningar för sockerreducering inom olika produktkategorier såsom choklad, mandelmassa, glass och konfektyr. Nu har vi tillförts de
medel som behövs för att växa vår säljorganisation, förstärka vårt varumärke så att vi snabbare kan nå ut till kunderna och ta orders.”

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 1 894 458 stycken till 5 683 374 aktier. Aktiekapitalet ökar också med 416 780,76 kronor till
1 250 342,28 kronor till följd av emissionen.

För ytterligare information om den genomförda nyemissionen kontakta VD Lucy Dahlgren, tel. 08-6132888 eller via mail ld@bayn.se .

Om Bayn:

Bayn är ett kunskapsorienterat företag som hjälper livsmedelsproducenter i världen att möta marknadens krav för en hälsosammare värld. Bayns lösningar
reducerar socker i produkter och skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Våra naturliga lösningar, utvecklade genom vetenskaplig
forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550.

För mer information, se www.bayn.se
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