
FÖRÄNDRINGAR I MUNTERS GROUP MANAGEMENT

Munters meddelar idag följande förändringar i Group Management:

Wolf Frank har utsetts till President Business Area Mist Elimination. Per Hedebäck lämnar Munters för nya karriärmöjligheter
Ola Carlsson, President Global Operations, kommer att lämna Munters under fjärde kvartalet 2017. En rekryteringsprocess har inletts för att finna en
efterträdare

Wolf Frank har utsetts till President Business Area Mist Elimination från och med 1 augusti 2017, en roll som han kommer att inneha parallellt med sin
nuvarande befattning som President Munters China. 

Munters CEO John Peter Leesi kommenterar: “Jag är glad att kunna presentera utnämningen av Wolf Frank som ny President Business Area Mist
Elimination. Han har framgångsrikt ansvarat för ett antal olika affärsenheter inom Munters under de senaste åren, nu senast utvecklingen av Munters
verksamhet i Kina. Jag är övertygad om att han kommer att kunna fortsätta utveckla Mist Elimination-affären globalt.”

Per Hedebäck har beslutat sig för att lämna Munters för andra karriärmöjligheter. Han lämnar sin roll som President Business Area Mist Elimination från
och med 1 augusti 2017.

CEO John Peter Leesi kommenterar förändringen: “Jag vill tacka Per Hedebäck för hans bidrag till Munters under de senaste åren. Han har varit en
uppskattad medlem av Munters Group Management. Jag önskar honom lycka till i framtida utmaningar.”

Ola Carlsson har beslutat sig för att lämna sin roll som President Global Operations under fjärde kvartalet 2017 för andra karriärmöjligheter.
Rekryteringsprocessen för att finna hans efterträdare har inletts.

CEO John Peter Leesi kommenterar: “Ola Carlsson har varit en stark drivkraft bakom många förbättringar inom Munters de senaste åren. Han kommer
under en period att stanna kvar inom företaget och säkerställa en kontrollerad överlämning av ansvaret till hans efterträdare. Jag vill tacka Ola för hans
insatser inom Munters och önskar honom lycka till i framtida utmaningar.”

För mer information: 

John Peter Leesi, CEO Munters Group

Telefon: +46 8 626 63 60

John Womack, IR-chef

Telefon: +46 706 782499

Om Munters 

Munters grundades 1955 och är en ledande global leverantör av energieffektiva, verksamhetskritiska och högpresterande klimatkontrollösningar för
kommersiellt och industriellt bruk. Munters bedriver sin verksamhet inom fyra affärsområden: Air Treatment, Data Centers, AgHort och Mist Elimination,
med stöd av Global Operations- och Global Services-organisationerna. Respektive affärsområde adresserar ett flertal slutkundsmarknader, kundindustrier
och användningsområden baserat på Munters teknologier och specialistkompetenser.  Bolaget bedriver verksamhet över hela världen med över 3 500
heltidsanställda som arbetar i över 30 länder med att erbjuda Munters produkter och lösningar till en mängd olika kunder, däribland ett flertal ledande
globala företag, i över 180 länder. 

Bolagets produktionsverksamhet är idag fördelad på 18 större produktionsanläggningar och sju monteringscenter i 16 länder över hela världen. För
tolvmånadersperioden som avslutades den 31 mars 2017 ökade nettoomsättningen med 15 % till 6 340 MSEK och justerad EBITA uppgick till 808 MSEK,
vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal om 12,8 %. För mer information besök www.munters.com 

 


