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Pressmeddelande 
 
 
AAK inleder skiljeförfarande mot Enzymotec Ltd  
 
 
AAK AB har påkallat skiljeförfarande vid ICC, International Court of Arbitration, mot Enzymotec Ltd. 
med anledning av vissa tvistiga frågor under aktieägaravtalet ingånget den 14 juni 2007 rörande 
joint venture-bolaget Advanced Lipids AB. 
 
”Vi är generellt mycket återhållsamma med att vidta rättsliga åtgärder och skulle normalt sett inte 
lämna några officiella kommentarer rörande en rättslig tvist om vi inte är formellt tvungna att göra 
det. I det här fallet anser vi det dock vara påkallat eftersom Enzymotec har offentliggjort 
information om tvisten. Det har varit och är alltjämt AAKs primära målsättning att nå en uppgörelse 
i godo med Enzymotec. Eftersom våra ansträngningar i detta avseende inte har lyckats, har AAK 
inlett skiljeförfarande. Den gemensamt ägda affärsverksamheten utgör endast en mindre del av 
AAK-koncernen i sin helhet. De omtvistade frågorna är dock av grundläggande betydelse för 
samarbetet och därför viktiga att reda ut. Vi har med hjälp av våra juridiska rådgivare noggrant 
övervägt vår ställning och är av uppfattningen att vår begäran om skiljeförfarande är välgrundad. 
Samarbetsparterna är eniga om att det är ”business as usual” som gäller under tiden som 
skiljeförfarandet pågår och att tvisten inte ska innebära några störningar för våra kunder; fortsatt 
starkt kundfokus gäller”, säger Fredrik Nilsson, Finansdirektör, AAK. 
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AarhusKarlshamn (AAK) är en av världens ledande tillverkare av högförädlade vegetabiliska specialoljor och fettlösningar, vilka 
kännetecknas av en hög grad av teknikinnehåll och innovation. AAK:s lösningar är transfria med låg andel mättade fetter och ersätter 
mjölkfett och kakaosmör, samt tillgodoser andra behov hos våra kunder. AAK har produktionsanläggningar i Danmark, Mexiko, 
Nederländerna, Sverige, Storbritannien, Uruguay och USA. AAK har även kontraktstillverkning i Ryssland och Malaysia. Företaget är 
organiserat i tre affärsområden; Food Ingredients, Chocolate & Confectionery Fats och Technical Products & Feed. AAK:s aktier är 
noterade på NASDAQ OMX Stockholm, inom segmentet Large Cap. Ytterligare information om AAK finns på företagets hemsida 
www.aak.com. 


