20 februari 2019

Pressmeddelande
AAK förvärvar nederländsk tillverkare av vegetabiliska oljor
För att öka kapaciteten, stödja befintliga produktionsanläggningar och möjliggöra fortsatt tillväxt har
AAK förvärvat MaasRefinery B.V., ett nederländskt företag specialiserat på kontraktstillverkning av
vegetabiliska oljor och fetter till livsmedelsindustrin.
MaasRefinery ligger intill en djuphavsterminal i Rotterdam och har en årlig kapacitet på cirka
40.000 ton med utrymme för expansion. Anläggningen hade förra året en omsättning på cirka 50
miljoner kronor och har 20 heltidsanställda.
”Vi har haft en stark tillväxt inom vår europeiska verksamhet under de senaste åren och den här
investeringen kommer att ge oss ytterligare kapacitet och säkerställa stöd för fortsatt tillväxt”, säger
Johan Westman, AAK:s koncernchef och VD.
MaasRefinery grundades 2009 och är byggt med den senaste tekniken med processer som
maximerar energieffektivitet och minimerar processförluster. Företaget är certifierat enligt FSSC
22000 och uppfyller även kraven för Skal, Kosher, RSPO och GMP+.
”MaasRefinery är ett mycket välskött företag som fokuserar på såväl konventionella som organiska
oljor och fetter”, säger Jan Lenferink, President AAK Europe. ”Just organiska oljor och fetter är ett
viktigt fokusområde för AAK.”
Transaktionen, vilken är föremål för godkännande av lokala myndigheter, förväntas slutföras under
första kvartalet 2019 och har ingen väsentlig påverkan på AAK:s resultat. Förvärvsrelaterade
kostnader kommer att kostnadsföras i första kvartalet 2019.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Nilsson
Finansdirektör
Mobil: +46 708 95 22 21
E-post: fredrik.nilsson@aak.com
Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2019, kl. 08:55 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 Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler
än 25 länder och fler än 3.600 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.
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