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MUNTERS UTSER INNOVATIONSCHEF 
  

Stéphane Darcq, idag Vice President R&D and Product Management inom Munters affärsområde 
FoodTech, har utsetts till Group Vice President och Innovationschef (”Head of Innovation”) från 
och med den 1 december. I denna roll kommer han att rapportera till VD Klas Forsström och vara 
en del av Munters ledningsgrupp. 

Stéphane har lång erfarenhet från andra luftbehandlingsföretag som Carrier, Daikin och FläktGroup i olika 
befattningar inom FoU, affärsutveckling och marknadsföring. Innan han började på Munters 2019 var han Chief 
Technology Officer för FläktGroups FoU-centra för luftbehandling, luftdiffusion och ventilation. 

Stéphane kommer att kombinera rollen som Head of Innovation med sin nuvarande roll som ansvarig för 
produktledning, produktutveckling och marknadsföring inom FoodTech, ett av Munters två affärsområden. Sedan 
han började sin anställning på Munters har han påbörjat en transformation av FoodTechs produktutveckling för 
att bli en mer kundcentrerad och effektiv organisation. Som Head of Innovation kommer Stéphane att sätta 
Munters innovationsagenda för de kommande åren. 

Stéphane har en civilingenjörsexamen från French Institute of Industrial Refrigeration. Han har en 
magisterexamen i Business Management från Management School of Lyon. 

”Jag är mycket glad att Stéphane Darcq har accepterat rollen som Head of Innovation”, säger Klas Forsström, VD 
och koncernchef på Munters Group. ”På Munters arbetar vi kontinuerligt för att uppnå lönsam tillväxt, främja 
innovation, skapa kundvärde och sist men inte minst förändra branschen baserat på vårt kunnande och digitala 
lösningar. Jag är övertygad om att vi med Stéphanes kunskap och erfarenhet kan vässa produktutvecklingen 
definiera vad vi ska fokusera på, för att förbereda oss för morgondagens kundbehov.” 
 
För mer information:  
Ann-Sofi Jönsson, Investor Relations 
E-mail: ann-sofi.jonsson@munters.se 
Tel: +46 (0)730 251 005 
 
 
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 3 200 medarbetare. Munters har ca sju miljarder 
kronor i omsättning och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, gå till www.munters.com.  
  


