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MUNTERS FÖRVÄRVAR KEVIN ENTERPRISES  

Munters Group stärker sin ställning i Asien genom förvärvet av det Mumbai-baserade bolaget Kevin Enterprises 

Munters Group (“Munters”), en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling och klimatlösningar, 
har idag meddelat att man förvärvat det Mumbai-baserade Kevin Enterprises (“Kevin”). Kevin är ett företag inriktat på 
design, tillverkning, leverans och installation av produkter för massaöverföring, separation och droppavskiljning. 

Förvärvet av Kevin är i linje med Munters strategi vad gäller ökat fokus på tillväxtmarknader, och på samma gång säkra en 
världsledande erbjudande för kunder inom processindustrin. Dessutom kommer förvärvet att möjliggöra för Munters att 
tillhandahålla kraftindustrin med lokalt tillverkade och anpassade lösningar i världsklass för rengöring av utsläppsgaser från 
koleldade kraftverk. 

“Kevin kommer att innebära att vi förstärker vår marknadsposition i Indien, en marknad som blir allt viktigare för Munters. 
Kevin har en djup expertis inom området massaöverföring, separation och droppavskiljning och har en produktportfölj som 
är ett mycket bra komplement till Munters. Genom ett kombinerat och heltäckande erbjudande och avancerad expertis 
avseende specifika applikationer kommer vi nu att kunna erbjuda kompletta lösningar till globala aktörer inom 
processindustrin”, säger Per Hedebäck, President Munters Business Area Mist Elimination  

“Vi är glada över att bli en del av Munters. Munters’ globala organisation och räckvidd ger oss tillgång till marknader över 
hela världen”, kommenterar Kevin Shah, Verkställande Direktör och ägare i Kevin Enterprises. 

För mer information: 
 
John Peter Leesi, CEO Munters Group 
Tel: +46 8 626 63 60 
 

Om Kevin Enterprises 

Företaget grundades 1972 av Mr. Manu M. Shah och har drivits av familjen Shah sedan dess. Erbjudandet omfattar ett 
brett sortiment av produkter för massaöverföring och separation för kunder inom processindustrier så som oljeraffinering-, 
petrokemi-, kemi- och konstgödningsindustrier. Kevin Enterprises fokuserar främst på den inhemska marknaden, men 
bolaget även kunder i andra geografier, särskilt i Nordamerika och i Mellanöstern. 

Om Munters  

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra 
experter ett perfekt klimat för kunder i de flesta branscher. Våra största kunder finns bland livsmedelsföretag, 
läkemedelsbolag och datacenter. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. 
Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 500 medarbetare. Munters ägs av Nordic Capital 
Fund VII och har ca sex miljarder kronor i omsättning. För mer information, besök www.munters.com. 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 


