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Pressmeddelande 
 
Inbjudan till AAK:s presentation av det tredje kvartalet den 26 
oktober 2017 
 
I anslutning till att AAK publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2017, hålls en press- och 
analytikerkonferens torsdagen den 26 oktober klockan 13:00 lokal tid. Konferensen kommer att 
ledas av Fredrik Nilsson, finansdirektör och tillförordnad VD, och presentationen kommer att hållas 
på engelska. 
 
Ingen registrering är nödvändig: 
Presentationen kan följas via telefon eller webbsändning. Observera att frågor endast kan ställas 
via telefon.  
 
För att delta via telefon, vänligen använd något av nedanstående nummer: 
SE: +46 8 566 193 53 
DK: +45 3544 5576 
UK: +44 2030 089 809 
US: +1 855 831 5947 
 
För att följa presentationen via webbsändning, vänligen använd följande länk: 
https://tv.streamfabriken.com/aak-q3-2017 
 
Det finns möjlighet att titta på webbsändningen i efterhand. 
 
Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt under fliken Investor på företagets hemsida, 
www.aak.com. Delårsrapporten för tredje kvartalet 2017 publiceras den 26 oktober 2017 klockan 
08:40 lokal tid. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Nilsson   
Finansdirektör och tf. VD     
Mobil: +46 708 95 22 21  
E-post: fredrik.nilsson@aak.com  
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 19 oktober 2017, kl. 09:50 lokal tid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och 
nutritionsapplikationer, 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, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s 
beprövade expertis är baserad på mer än 140 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 20 olika produktionsanläggningar, 
försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.000 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company. 
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