
   

AAK AB (publ) Phone +46 40 627 83 00 info@aak.com                          556669-2850 
Jungmansgatan 12 Fax +46 40 627 83 11 www.aak.com             SE556669285001 
SE-211 19 Malmö                    Registered office: Malmö 
SWEDEN 

 
 

     
 
 
10 juli 2014 

Pressmeddelande 
     
AAK stärker sin geografiska närvaro i Sydamerika och 
förvärvar FANAGRA i Colombia  
 
AAK har förvärvat Fabrica Nacional da Grasas S.A. (FANAGRA), ett företag i Colombia som är 
specialiserat på vegetabiliska oljor och fetter inom bagerisegmentet. Företaget har 155 anställda 
och hade 2013 en omsättning på cirka 270 miljoner kronor. Volymerna uppgick till 30.000 ton. 
 
”Förvärvet kommer att stärka AAK:s strategi inom specialoljor och -fetter samtidigt som det ger en 
stark närvaro i Colombia, vars BNP är Latinamerikas tredje största och starkt växande,” säger 
Octavio Díaz de León, VD, norra Latinamerika. ”FANAGRA har en betydande tillväxtspotential att 
bli en stor aktör på den colombianska marknaden där AAK:s innovativa lösningar och 
kundgemensamma produktutveckling kommer att lanseras.” 
 
FANAGRA har sin fabrik i Villavicencio med huvudkontor i Bogotá. Företaget har en god lokal 
marknadsposition, goda direkta kundrelationer och starka relationer med fristående distributörer. 
Plattformen kommer att skapa ytterligare försäljningsmöjligheter för befintliga och nya kunder. 
 
”Förvärvet är en väsentlig del av vårt företagsprogram AAKtion och stärker vår närvaro på den 
strategiskt viktiga bagerimarknaden i ännu en viktig snabbväxande ekonomi”, säger Arne Frank, 
koncernchef och VD, AAK. ”Det kommer även att fungera som en plattform för en ökad försäljning 
av special- och semispecialprodukter inom Dairy och Chocolate & Confectionery Fats i Colombia 
och norra Latinamerika.” 
 
Förvärvet kommer att ha en begränsad inverkan på AAK:s rörelseresultat för 2014, men kommer 
att bidra till koncernens resultat fullt ut med start i januari 2015. Förvärvet kommer att ha en mindre 
utspädande effekt på rörelseresultatet per kilo för Food Ingredients. 
 
Vidare information om förvärvet kommuniceras i samband med offentliggörandet av AAK:s 
Delårsrapport för andra kvartalet, den 17 juli 2014. 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
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Informationen är sådan som AAK AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen 
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2014 kl. 09.00 lokal tid. 
 
 
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 Belgien, Colombia, 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. 


