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Pressmeddelande, 27 september 2022 

AAK har tecknat ett grönt lån om 500 miljoner 
kronor  
 
AAK har tecknat ett bilateralt grönt lån om 500 miljoner kronor med Mizuho Bank Ltd. Lånet har en 
löptid om tre år.  
 
Lånet är nära kopplat till AAK:s hållbarhetsmål och åtagande att påskynda sin reducering av CO₂-
utsläpp och kommer att användas till den tidigare kommunicerade investeringen i biomassapannor 
vid produktionsanläggningen i Århus, Danmark. 
 
Initiativet förväntas reducera anläggningens CO₂-utsläpp med cirka 90 %, och kommer även att 
resultera i betydande besparingar då fossilt bränsle ersätts av sheamjöl, en biprodukt från 
anläggningens process för utvinning av sheaolja. Det kommer i sin tur att generera aska som kan 
användas för gödning. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2023. 
 
”Vi vill tacka Mizuho för deras support, det har varit en väldigt smidig och konstruktiv process”, säger 
Tomas Bergendahl, finansdirektör för AAK. 
 
AAK:s produktionsanläggning i Århus är specialiserad på krossning, raffinering och fraktionering av 
shea, en unik råvara från Västafrika som AAK har köpt in och arbetat med i mer än 60 år. Vid 
anläggningen tillverkar AAK ett stort antal produkter, däribland sheastearin – en viktig komponent i 
kakaosmörersättare (cocoa butter equivalents, CBE), som ofta används i choklad- och 
konfektyrprodukter. AAK levererar även sheabaserade mjukgörare för kosmetik- och 
kroppsvårdsprodukter. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Marianne Persson 
Group Treasurer 
Telefon: +46 733 35 82 54 
E-post: marianne.persson@aak.com 
 
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 27 september 2022 kl. 17:00 lokal tid. 
 
 
Om AAK 
AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, beskriver vår strävan efter ständig förbättring. Vi är 
specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära 
konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. 
Kundgemensam produktutveckling samt en förståelse av vad ”bättre” innebär för varje enskild kund 
är kärnan i vår verksamhet. Med våra flexibla produktionsanläggningar och omfattande 
expertkunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till en rad branscher, såsom choklad och 
konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård. Våra 
4.000 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 15 
innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar. AAK, med huvudkontor i 
Malmö, är noterat på Nasdaq Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i mer än 150 år. 
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