
PETER GISEL-EKDAHL NY PRESIDENT FÖR AFFÄRSOMRÅDET AIRTECH

Peter Gisel-Ekdahl har utsetts till President för affärsområdet AirTech från och med 1 november 2019.

Peter Gisel-Ekdahl har varit President för Munters affärsområde FoodTech under de senaste 12 åren och har varit medlem av koncernledningen sedan 2011.
FoodTech har under de senaste åren gjort en viktig strategisk resa för att utveckla ett tydligt kunderbjudande både vad gäller ledande produkter och nya
digitala IoT lösningar. Detta har skapat ett ökat kundvärde och en stark plattform för framtiden.

– Peter Gisel-Ekdahl har tillsammans med sitt team, framgångsrikt styrt FoodTech-organisationen mot ökat kundfokus och värdeskapande. Jag är glad
att meddela att Peter nu kommer att leda AirTech som är Munters största affärsområde. Han kommer att bidra med sin omfattande erfarenhet och
kunskap från koncernen och sätta fokus på innovation och vårt kunderbjudande, säger Klas Forsström, VD och koncernchef Munters Group.

– Jag är entusiastisk över möjligheten att leda AirTech och jag ser fram emot att utveckla den strategiska riktningen med affärsområdet. Jag kommer att
spendera mycket tid och kraft med de anställda för att leda vägen framåt, säger Peter Gisel-Ekdahl, President affärsområde FoodTech.

Peter Lindquist som idag är Interim President för affärsområdet AirTech kommer att fortsätta i interimsroller som President för området Mist Elimination och
senior, strategisk rådgivare, Vice President för affärsområdet AirTech.

Johan Ekeström, som nu är Vice President Finance för FoodTech, har utsetts till Interim President för FoodTech från och med den 1 november.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Sofi Jönsson, Investor Relations
E-mail: ann-sofi.jonsson@munters.se
Tel: +46 (0)730 251 005

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 3 600 medarbetare. Munters Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm och har cirka sju miljarder kronor i omsättning.
För mer information, besök oss på www.munters.com. 


