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Pressmeddelande 
 
AAK och Premier Foods ingår ett exklusivt treårigt samarbete 
för produktutveckling  
 
AarhusKarlshamn (AAK UK) har valts ut av Premier Foods, en av Storbritanniens största 
livsmedelsproducenter, att vara dess exklusiva långsiktiga samarbetspartner för produktutveckling 
av vegetabiliska oljor och fetter under de kommande tre åren. Samarbetet är ett resultat av 
Premier Foods ”Invest to Grow-program” som stärker och utvecklar relationerna med viktiga 
leverantörer. 
 
AAK och Premier Foods har arbetat tillsammans i över 20 år. Detta exklusiva samarbete kommer 
möjliggöra nya utvecklingsmöjligheter och bidra till att skapa nästa generations innovationer, idéer 
och teknologier för konsumenten. 
  
"Innovation är nödvändigt för livsmedelsindustrin om den ska fortsätta producera näringsrik och 
prisvärd mat för en växande befolkning på en mycket konkurrensutsatt marknad. Hälsa, hållbarhet 
och kostnadseffektivitet är viktiga faktorer. Vi tror att dessa bäst kan uppnås genom ett nära 
samarbete mellan leverantör och kund. Vi är därför mycket glada över detta spännande samarbete 
med Premier Foods", säger Martin Craven, Managing Director, AAK UK.  
 
”Vi behöver de bästa leverantörerna för att nå vår vision om att vara ”The Best in British Food”. 
Långsiktiga samarbeten är ett utmärkt sätt att säkra fortsatt innovation som gynnar våra 
varumärken. Vi ser fram emot att arbeta med AAK, vars tekniska kunnande är av högsta möjliga 
kvalitet och vars produkter och teknologier återfinns i livsmedel runt om i världen", säger Mark 
Hughes, Group Procurement Director, Premier Foods. 
 
Som en av Storbritanniens största livsmedelsproducenter har Premier Foods åtagit sig att vara 
"The Best in British Food" – och leverera mat med smak som britterna älskar, som är producerad i 
Storbritannien av personer som förstår de brittiska konsumenterna. Premier Foods levererar några 
av Storbritanniens mest kända varumärken till kunder inom detaljhandel, grossister och 
foodservice. Bland varumärkena återfinns Ambrosia, Batchelors, Bisto, Hovis, Loyd Grossman, Mr 
Kipling, Oxo samt Sharwood´s. Företaget sysselsätter cirka 9.000 personer och har verksamhet på 
fler än 35 platser i Storbritannien. 
 
AAK är en av världens ledande tillverkare av högförädlade vegetabiliska specialoljor- och fetter. 
Verksamheten är organiserad i tre affärsområden: Food Ingredients, Chocolate & Confectionery 
Fats och Technical Products & Feed. AAK:s huvudkontor ligger i Malmö och fungerar som en 
central mötesplats för hela koncernen. Verksamheten har inköpskontor och försäljningskontor på 
centrala platser runt om i världen. Förutom i Storbritannien har AAK produktionsanläggningar i 
Danmark, Mexiko, Nederländerna, Sverige, Uruguay och USA. 
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Eventuella frågor besvaras av: 
 
AAK 
Martin Craven 
VD AarhusKarlshamn UK 
Mobil: +44 78 36 66 13 70 
 
Fredrik Nilsson  
Chef Koncerncontrolling och IR  
Tfn: + 46 40 627 83 34 
Mobil: + 46 708 95 22 21 
 
 
Premier Foods 
Richard Johnson 
Group Corporate Affairs Director    
Tfn: +44 (0) 1727 815 850 
 
Tom Buchanan/Tom Eckersley 
Maitland    
Tfn: +44 (0) 20 7379 5151 
 
För att besöka Premier Foods bildgalleri, var vänlig att klicka på länken nedan:  
http://www.premierfoods.co.uk/news-&-media/image-gallery/ 
 
 
Informationen är sådan som AarhusKarlshamn AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 
2013 kl. 10.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AarhusKarlshamn är en av världens ledande tillverkare av vegetabiliska specialoljor och specialfetter med hög förädlingsgrad. Dessa 
fetter karaktäriseras av ett högt teknologiinnehåll och används som ersättning för mjölkfett och kakaosmör, transfria lösningar till 
fyllningar i choklad och konfektyrprodukter samt inom kosmetikindustrin. AarhusKarlshamn har produktionsanläggningar i Danmark, 
Nederländerna, Mexiko, Storbritannien, Sverige, Uruguay och USA. AAK är organiserat i tre affärsområden; Food Ingredients, 
Chocolate & Confectionery Fats och Technical Products & Feed. Ytterligare information om AarhusKarlshamn finns på bolagets 
hemsida www.aak.com.  
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