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Pressmeddelande 
 
AAK förvärvar 75 procent av ryska samarbetspartnern 
Margaron 
 
AAK har förvärvat 75 procent av NPO Margaron LLC, en tillverkare av margarin, bredbara 
produkter och bageri- och konfektyrfetter med säte i Sankt Petersburg, Ryssland. Margaron har 
agerat kontraktstillverkare åt AAK i mer än ett decennium och hade förra året en omsättning på 
cirka 280 miljoner kronor. 
 
”Ryssland har tillsammans med OSS-länderna en befolkning på mer än 200 miljoner och är en 
mycket attraktiv marknad för AAK”, säger Johan Westman, koncernchef och VD. ”Det är också en 
av världens största choklad- och konfektyrmarknader med stark potential även för Special Nutrition 
samt våra bageri- och mejerisegment. Genom att utöka vår lokala närvaro finns det möjligheter att 
etablera hela vår produktportfölj och vår kundgemensamma produktutveckling på den ryska 
marknaden.” 
 
Förutom att gå in på en marknad med stor potential kommer AAK dessutom att närma sig många 
av sina globala kunder som har etablerat sig i Ryssland. 
 
”AAK:s säljteam i Ryssland har tillsammans med Margaron levererat en stark regional tillväxt under 
de senaste åren”, säger Jan Lenferink, President AAK Europe. ”Genom det här förvärvet närmar vi 
oss våra kunder ytterligare, förbättrar våra affärsmöjligheter och ökar vår marknadsandel i 
regionen.” 
 
Förutsatt att vissa långsiktiga mål uppnås kan AAK enligt en köp-/säljoption förvärva de 
återstående 25 procenten av Margaron. 
 
Förvärvet, som är föremål för lokala myndigheters godkännande, förväntas slutföras under det 
andra kvartalet 2020 och har ingen väsentlig inverkan på AAK:s resultat. Förvärvsrelaterade 
kostnader debiteras det första kvartalet 2020. 
 
 
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 2 mars 2020, kl. 15:15 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 fler än 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor 
i fler än 25 länder och fler än 3.800 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company. 
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