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www.aak.com

A EMPRESA 

Com matriz em Malmö, Suécia, a AAK é líder mundial em 
gorduras vegetais especiais. A AAK refina óleos vegetais para 
produtos especializados que atendem às mais altas exigências 
do mercado. 

Os produtos são utilizados como substitutos de gordura 
láctea e manteiga de cacau, como alternativa zero trans para 
recheios de chocolate e produtos de confeitaria, assim como 
pela indústria de cosméticos.

Organizada em três áreas de negócios: 

• Food Ingredients
• Chocolate & Confectionery Fats
• Technical Products & Feed

A AAK atua globalmente e conta com unidades produtivas 
na Bélgica, Colômbia, Dinamarca, Malásia, México, Holanda, 
Reino Unido, Suécia, Uruguai e EUA.

AAK NO BRASIL

Atuando no Brasil desde 2004, a AAK anunciou no ano 
passado a construção de uma nova fábrica de óleos e gorduras 
especiais e semi-especiais em Jundiaí, SP, cuja inauguração 
está prevista para o início de 2016. 

Com investimento de R$ 200 milhões, a nova fábrica irá 
expandir o portfólio de produtos para Food Ingredients e 
Chocolate & Confectionery no Brasil e reforçar a capacidade 
da empresa em oferecer soluções para os mercados de Bakery 
e Dairy, além de fortalecer ainda mais o desenvolvimento dos 
negócios de Chocolate & Confectionery. 

As áreas de Vendas, Customer Innovation, Administração 
e Finanças já estão em operação na nova unidade.

SUSTENTABILIDADE

A AAK é uma empresa comprometida com o desenvolvi-
mento sustentável. É membro fundador da RSPO (Roundtable 

for Sustainable Palm Oil) e GreenPalm Ltd. Através destas 
iniciativas, a AAK tem contribuído para o desenvolvimento 
agrícola natural e extração sustentável do óleo de palma, com 
mínimo impacto sobre o meio ambiente.

CONTATO

AAK do Brasil
Av. José Alves de Oliveira, 333 - Parque Industrial 
13213-105 - Jundiaí, SP 
Tel.: (11) 4431-0000
aakvendas@aak.com 

The first choice 
for value-added vegetable oil solutions

aakvendas@aak.com
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