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Pressmeddelande 
 
AAK investerar i Filippinerna 
 
AAK har beslutat att investera i en anläggning för produktanpassning i Filippinerna. Anläggningen 
kommer att vara belägen på mark tillhörande olje- och fettbolaget San Pablo Manufacturing 
Company i Batangas cirka 100 kilometer söder om Manila. 
 
”Den här investeringen är viktig för vår geografiska expansion och en del av vårt företagsprogram 
The AAK Way”, säger Torben Friis Lange, President Asia. ”Detta kommer att stärka vår position på 
ytterligare en viktig asiatisk marknad. Anläggningen kommer att ligga nära många av våra viktiga 
kunder och erbjuder mycket goda logistikmöjligheter för att tillhandahålla lösningar till den 
filippinska marknaden.” 
 
Inledningsvis kommer AAK att fokusera på lösningar inom Special Nutrition, Chocolate & 
Confectionery Fats och mejerisegmentet men företaget kommer successivt att kunna leverera 
speciallösningar även inom andra områden. AAK:s närvaro i Filippinerna förväntas också stärka 
företagets dedikerade insatser inom området för hållbara leveranskedjor. 
 
Anläggningen tas i drift i slutet av 2018 varpå AAK kommer att fortsätta utvärdera ytterligare 
möjligheter på den filippinska marknaden. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Torben Friis Lange  Fredrik Nilsson   
President Asia  Finansdirektör    
Mobil: +45 2199 8578  Mobil: +46 708 95 22 21  
E-post : torben.friis.lange@aak.com E-post: fredrik.nilsson@aak.com  
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2018, kl. 16:00 lokal tid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och 
nutritionsapplikationer, 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, nutrition, 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 Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler 
än 25 länder och fler än 3.300 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company. 
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