
	
	
	

 

Pressmeddelande 2/7/2018 
 

MUNTERS FÖRVÄRVAR HUMI-TECH SERVICES LTD.  

Munters förvärvar Humi-Tech Services Ltd., en brittisk specialist inom installation, 
idrifttagande, service och underhåll av luftfuktare 

Humi-tech Ltd. ligger i Kent och har över 19 års erfarenhet av att erbjuda luftfuktningstjänster till sina kunder.  
Humi-Tech Services Ltd. betjänar hela Storbritannien. Med sin breda erfarenhet av tjänster avseende luftfuktare 
kommer förvärvet av Humi-Tech Services Ltd. att tillföra ytterligare kompetens till Munters Global Services, som 
redan är väletablerat på den brittiska marknaden för luftbehandling sedan 60 år tillbaka. Humi-tech Ltd. har 
7 anställda och under 2017 var omsättningen runt 14 MSEK. 

– Förvärvet kommer att ge oss stöd i att expandera vår kompetens inom luftfuktning och utöka vår förmåga att 
erbjuda serviceprodukter. Som en del av Munters Global Services strategi att öka sin geografiska spridning och 
kompetens är vi mycket glada att kunna bredda vår serviceportfölj genom förvärvet av Humi-Tech Services Ltd., 
säger Sebastien Leichtnam, chef för Munters Global Services.  

 – Vi är oerhört glada att bli en del av Munters. Det kommer att bidra till att göra det möjligt för Humi-Tech att 
betjäna kunderna på ett effektivare och mer omfattande sätt, samtidigt som vi utökar vårt serviceerbjudande. Vi 
är helt övertygade om att Munters, i egenskap av global ledare inom energieffektiva, hållbara luftbehandlings- 
och klimatlösningar, samt Munters starka, historiska närvaro och breda kunskapsbas kommer att bli ett perfekt 
komplement till Humi-Techs marknadsledande kundinriktade verksamhet inom service till luftfuktare, säger 
Richard Johnson och Colin Outram, Humi-Tech Services Ltd. 

För mer information: 
Anna Beausang, VP Group Communications 
Telefon: 08-626 63 60 

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 3 900 medarbetare. Munters har ca sju miljarder 
kronor i omsättning och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, gå till www.munters.com. 

	


