26 november 2020

Pressmeddelande
Kommuniké från extra bolagsstämma i AAK AB (publ.) den 26
november 2020
AAK har idag, torsdagen den 26 november, genomfört en extra bolagsstämma.
Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att lämna utdelning för
räkenskapsåret 2019 om 2,10 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 30
november 2020 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 3 december 2020.
I syfte att motverka spridningen av covid-19 och mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter och
råd genomfördes den extra bolagsstämman med stöd av tillfälliga lagregler enbart genom ett
poströstningsförfarande och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.
Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att göras tillgängligt på bolagets hemsida
www.aak.com senast den 10 december 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 26 november 2020, kl. 15:00 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, växtbaserade livsmedel, 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 3.900 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.
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