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Pressmeddelande 
 
AAK köper belgisk nutritionsleverantör 
 
AAK har ingått avtal med konkursförvaltaren av TLC och Belovo – två företag inom BNLfood Group 
– att återuppta verksamheten i TLC, en ingrediensleverantör till den globala nutritionsmarknaden. 
När alla tillstånd har erhållits, kommer AAK att förvärva tillgångarna och verksamheten i TLC. 
 
TLC har varit kund till AAK under många år och är specialiserat på att extrahera fosfolipider från 
äggula. Dessa fosfolipider har tidigare sålts på nutritionsmarknaden under namnet OvoLife. 
 
Som ingrediens i nutritionsprodukter erbjuder fosfolipider från äggula fördelar som att stärka 
funktioner i hjärnan, ögonen och immunsystemet under livets alla åldrar. Genom att blanda 
äggfosfolipider med Akonino®, AAK:s lösning för modersmjölksersättning, kommer AAK att kunna 
utöka sitt sortiment för såväl barnmatsmarknaden som för nutritionsmarknaden i stort, med nya 
produkter utvecklade i nära samarbete med kunderna. De nya produkterna innehållande 
äggfosfolipider kommer att marknadsföras under namnet Akonino® PL. 
 
”Äggfosfolipider är viktiga ingredienser i nutritionsprodukter och den här investeringen kommer att 
utöka vår produktportfölj inom barnmatssegmentet”, säger Renald Mackintosh, Chairman Infant 
Nutrition. ”Akonino® PL säljs idag endast i Europa men vi kommer att expandera vår försäljning 
under de kommande åren, med fokus på Asien.” 
 
Det investerade beloppet är begränsat och transaktionen kommer kortsiktigt att ha en mycket 
begränsad inverkan på AAK:s lönsamhet. Investeringen finansieras med de befintliga 
kreditfaciliteterna. AAK kommer att fortsätta driva verksamheten från de befintliga lokalerna i 
Bastogne, Belgien. Verksamheten återupptas med start idag. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Nilsson  Renald Mackintosh 
Finansdirektör  Chairman Infant Nutrition 
Tfn: +46 40 627 83 34  Mobil: +31 65 144 5849 
Mobil: +46 708 95 22 21 
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2015, kl. 15:00 lokal tid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom oljor och fetter i 
livsmedelsapplikationer, 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, barnmat, kosmetik och foodservice. AAK:s 
beprövade expertis är baserad på mer än 100 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 OMX Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 19 olika produktionsanläggningar, 
försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 2.700 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company. 


