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Pressmeddelande 

Aktiesplit i AAK AB 

Vid årsstämman i AAK AB (publ.) den 30 maj 2018 beslutades om en uppdelning av aktier 
innebärande att varje nuvarande aktie delas upp i sex (6) aktier (6:1).  

Avstämningsdag för uppdelningen bestämdes enligt styrelsens förslag till den 14 juni 2018. 

Sista dag för handel i AAK:s aktie före uppdelningen är den 12 juni 2018. Första dag för handel i 
AAK:s aktie efter uppdelningen är den 13 juni 2018. Detta innebär att aktiekursen fr.o.m. den 13 
juni 2018 kommer att återspegla effekten av uppdelningen. 

Genom uppdelningen ökar det totala antalet aktier i bolaget till 253.730.934. 

Till följd av uppdelningen kommer aktierna i AAK att fr.o.m. den 13 juni 2018 byta ISIN-kod. Den 
nya ISIN-koden för aktien är SE0011337708.  

Uppdelningen av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare 
behöver inte vidta någon åtgärd.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Nilsson 
Finansdirektör 
Mobil: +46 708 95 22 21 
E-post: fredrik.nilsson@aak.com 

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2018, kl. 09:45 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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