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16 september, 2014  
  

  

Pressmeddelande 
 
AAK AB bjuder in till kapitalmarknadsdag 
 
AAK AB har glädjen att bjuda in analytiker, investerare och media till kapitalmarknadsdag den 12 
november, 2014 på Eriksberg utanför Karlshamn.  
 
Vi kommer under årets event att belysa vårt företagsprogram AAKtion och dess framsteg, men 
även informera om företagets finansiella utveckling. Vidare kommer vi att ge en närmare 
presentation av vårt affärsområde Chocolate & Confectionery Fats samt våra Mejeri- och 
Barnmatssegment.  
 
Kapitalmarknadsdagen kommer att ledas av Arne Frank, VD och koncernchef, och Fredrik Nilsson, 
finansdirektör, tillsammans med andra medlemmar ur koncernledningen. Samtliga presentationer 
kommer att hållas på engelska. 
 
Program: 
09.15–10.00 Registrering och kaffe 
10.00–13.15 Presentationer och Q&A 
13.15–14.15 Lunch 
14.45–16.15 Fabriksbesök, Karlshamn 
 
Plats: Eriksberg 
 Guöviksvägen 353 
 374 96 Trensum 
 www.eriksberg.nu 
 
AAK kommer att arrangera busstransport från/till Kastrup och Kallinge flygplatser samt transport 
mellan Eriksbergs konferensanläggning och fabriken i Karlshamn. Vänligen bekräfta ditt 
deltagande senast den 24 oktober, 2014 genom att följa instruktionerna på 
www.aak.com/capitalmarketday. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Anders Byström 
Direktör Extern redovisning & Investor Relations 
Tfn: +46 40 627 83 32 
Mobil: +46 709 88 56 13 
 
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 16 september 2014 kl. 13:30 
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. 
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