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Pressmeddelande 
 
AAK bjuder in till telefonkonferens för investerare, analytiker 
och media den 26 oktober 2016 
 
I anslutning till att AAK publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2016, hålls en press- och 
analytikerkonferens via telefon, onsdagen den 26 oktober klockan 13:00 lokal tid. Konferensen 
kommer att ledas av AAK:s VD och koncernchef, Arne Frank. 
 
Registrering: 
För att delta i konferensen, vänligen klicka på registreringslänken under fliken Investor på vår 
hemsida, www.aak.com. Fyll i registreringssidan och välj vilket land du kommer att ringa från. Varje 
deltagare kommer att bli tilldelad ett telefonnummer, en deltagar-pin, en konferens-pin och 
instruktioner om hur dessa ska användas. Av säkerhetsskäl ber vi dig att inte lämna uppgifterna 
vidare till någon annan. Alla deltagare måste registrera sig individuellt. 
 
För att delta i konferensen ringer du in på det tilldelade numret senast klockan 12:55 lokal tid den  
26 oktober 2016. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt under fliken Investor på 
företagets hemsida, www.aak.com. 
 
Delårsrapporten för tredje kvartalet 2016 publiceras den 26 oktober 2016 klockan 08:50 lokal tid. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Nilsson   
Finansdirektör     
Mobil: +46 708 95 22 21  
E-post: fredrik.nilsson@aak.com  
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 19 oktober 2016, kl. 10:00 lokal tid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom oljor och fetter i 
livsmedelsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och 
värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, barnmat, kosmetik och foodservice. AAK:s 
beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med 
våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade 
på NASDAQ OMX Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, 
försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 2.700 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company. 
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