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MUNTERS DATA CENTER TECHNOLOGIES BLIR ETT NYTT 

AFFÄRSOMRÅDE 

Munters, en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling, gör en 

organisatorisk förändring där Data Center Technologies blir ett nytt affärsområde från 1 juli 2022. 

Datacenter är ett prioriterat och växande marknadssegment där Munters utvecklas väl genom ledande lösningar, 

vilket resulterat i stor uppmärksamhet på marknaden och stark tillväxt. Våra datacenterlösningar, teknologier och 

kundprojekt är specialiserade för segmentet och drar därför nytta av ett ökat organisatoriskt fokus. För att 

decentralisera affärsansvaret och förenkla vårt sätt att arbeta, kommer Data Center Technologies att bli ett nytt 

affärsområde från den 1 juli 2022. Stefan Aspman, för närvarande Group Vice President och Head of Commercial 

Excellence and Strategic Marketing på Munters har utsetts till President för affärsområdet Data Center 

Technologies. Inledningsvis kommer Stefan att kombinera denna roll med sitt nuvarande uppdrag. 

Med den organisatoriska förändringen kommer Munters att ha tre affärsområden: AirTech, FoodTech och Data 

Center Technologies. Som övriga affärsområden kommer Data Center Technologies att ha ett eget 

resultatansvar och ansvar för hela värdekedjan för att möjliggöra lönsam tillväxt. I samband med Kv2-rapporten 

2022 kommer omräknade räkenskaper för 2020 - 2022 för den nya organisationsstrukturen att presenteras. 

“Omorganisationen kommer genom ett ökat fokus att maximera det värde affärsområdena kan tillföra våra kunder 

på ett effektivt sätt. Jag är mycket glad att Stefan Aspman har tackat ja till rollen som President för Data Center 

Technologies. Hans starka kommersiella kunnande, globala affärserfarenhet och beprövade ledarskap 

tillsammans med datacenterteamets ledande industriella kompetens kommer att ytterligare stärka segmentet i 

denna viktiga tillväxtfas,” säger Klas Forsström, VD och koncernchef för Munters. 

”Jag ser fram emot att vidareutveckla vårt kunderbjudande för datacenters tillsammans med vårt kompetenta 

team. Data Center Technologies har potential att fortsätta sin positiva utveckling i både USA och i Europa. Det 

nya affärsområdet kommer att tillhandahållas den struktur och de resurser som behövs för att förverkliga våra 

långsiktiga ambitioner och strategi. Det understryker också vårt starka engagemang för datacentersegmentet och 

förbereder oss för ytterligare expansion,” säger Stefan Aspman. 

För mer information, vänligen kontakta:  

Investerare och analytiker 

Ann-Sofi Jönsson, Vice President, Investor Relations and Enterprise Risk Management 

E-mail: ann-sofi.jonsson@munters.com 

Tel: +46 (0)730 251 005 

Media 

Susann Johnsson, Vice President, Group Function Communications and Brand 

E-mail: susann.johnsson@munters.com 

Tel: +46 (0)70 623 1474 

Om Munters Group 

Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra 

experter ett perfekt klimat för kunder inom ett flertal branscher. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan 

företaget grundades 1955. Idag sker tillverkning och försäljning i fler än 30 länder av våra omkring 3 350 medarbetare. 

Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm och rapporterade 2021 mer än sju miljarder kronor i omsättning. För mer 

information, besök oss på www.munters.com. 
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