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Pressmeddelande 
 
Styrelsen i AAK AB (publ.) föreslår att skjuta upp beslutet om 
utdelning för 2019 
 
Den pågående coronapandemin påverkar på djupaste sätt människors hälsa, våra samhällen och 
företag världen över. Som leverantör av ingredienser till den betydelsefulla livsmedelskedjan har 
AAK just nu en mycket viktig roll att spela. Alla företagets produktionsanläggningar har 
beredskapsplaner på plats för att säkerställa produktionen och inkommande/utgående leveranser 
så att livsmedelstillverkare runt om i världen kan upprätthålla sina produktioner. 
 
AAK har hittills inte haft några väsentliga störningar på verksamheten. Livsmedelsförsörjningen 
kommer framöver att vara fortsatt samhällskritisk och av högsta prioritet. Däremot har volatiliteten 
och osäkerheten ökat i varje steg av leveranskedjan inom de industrier AAK riktar sig till. 
 
AAK har en robust plattform med en god finansiell utveckling och en stark balansräkning. Men, 
som en extra försiktighetsåtgärd under rådande omständigheter föreslår AAK:s styrelse att skjuta 
upp beslutet om utdelning för 2019*. 
 
”Med AAK:s starka finansiella ställning är vår bedömning att den tidigare föreslagna utdelningen 
fortfarande skulle kunna vara motiverad”, säger Georg Brunstam, styrelseordförande. ”Styrelsen 
anser emellertid att ett beslut om utdelning bör fattas vid en extra bolagsstämma senare i år när 
effekterna av coronapandemin kan överskådas och marknadsförhållandena förhoppningsvis har 
stabiliserats.” 
 
 
*Den föreslagna utdelningen för 2019 var 2,10 kronor per aktie. 
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Nilsson 
Finansdirektör 
Mobil: +46 708 95 22 21 
E-post: fredrik.nilsson@aak.com  
 
Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och 
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 
mars 2020, kl. 20:30 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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