
Protokoll fört vid årsstämma i Munters 
Group AB, org.nr 556819-2321, den 19 maj 
2021 i Stockholm 
Minutes kept at annual general meeting of 
Munters Group AB, Reg. No. 556819-2321, held on 
19 May 2021 in Stockholm 

The English text is a translation of the Swedish original version. In the event of a conflict between the English and the 
Swedish texts the Swedish text shall prevail. 

 

1. Val av ordförande vid stämman/Election of chairman of the general meeting 

Emil Boström valdes till ordförande på stämman. Antecknades att det av styrelsen uppdragits åt 
Joel Palm att föra protokollet vid stämman. 

Antecknades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga 
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att 
aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. 
poströstning. 

Kallelsen till årsstämman och det formulär som använts för poströstning bifogades protokollet, 
Bilaga 1 och Bilaga 2. 

Redovisning av resultatet av poströster avseende var och en av punkterna på dagordningen 
bifogades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 
(2020:198). 

Emil Boström was elected chairman of the meeting. It was noted that Joel Palm had been instructed by the board of 
directors to keep the minutes at the meeting. 

It was noted that the meeting was held in accordance with sections 20 and 22 of the Act (2020:198) on temporary 
exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and associations, meaning that the 
shareholders exercised their voting rights at the meeting only by voting in advance, so called postal voting. 

The notice to the annual general meeting and the postal voting form were attached to the minutes, Appendix 1 and 
Appendix 2. 

The presentation of the result of the postal voting for each of the items on the agenda was attached to the minutes, 
Appendix 3, in which the information in section 26 of the above stated Act (2020:198) is stated. 

2. Val av två justeringspersoner/Election of two persons to approve the minutes 

Valdes Christoffer Hild, representerande FAM AB, och Jonathan Schönbäck, representerande 
Odin Fonder, att jämte stämmoordföranden justera dagens protokoll. 

Christoffer Hild, representing FAM AB, and Jonathan Schönbäck, representing Odin Fonder, were elected to 
approve the minutes together with the chairman of the meeting. 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd/Preparation and approval of the 
voting list 

Bifogad förteckning, Bilaga 4, som hade upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av 
bolaget, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.  
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The attached list, Appendix 4, prepared by Euroclear Sweden AB on behalf of the company, was approved as voting 
list at the meeting. 

4. Beslut om godkännande av dagordning/Resolution on approval of the agenda 

Beslutade stämman att godkänna den i kallelsen till årsstämman intagna dagordningen som 
dagordning för årsstämman. 

The meeting resolved to approve the agenda presented in the notice of the annual general meeting as agenda for the 
annual general meeting. 

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad/Determination of 
whether the general meeting had been duly convened 

Antecknades att kallelsen till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 
2021, att annons om att kallelse skett publicerades samma dag i Svenska Dagbladet och att 
kallelsen också hade publicerats på bolagets webbplats den 9 april 2021. 

Konstaterades att årsstämman blivit behörigen sammankallad. 

It was noted that the notice of the annual general meeting had been published in the Swedish Official Gazette on 
14 April 2021, that an announcement of the notice had been published in Svenska Dagbladet the same day and that 

 April 2021.  

It was determined that the annual general meeting had been duly convened. 

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt 
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2020/Presentation of 

 

Antecknades att årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen och 
koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 hade framlagts genom att handlingarna 
funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats från och med den 22 mars 
2021 och skickats till aktieägare som så begärt.  

Konstaterades att de förutnämnda handlingarna därmed framlagts i behörig ordning. 

report on the consolidated financial statements for the financial year 2020 had been presented by being held 
 March 2021 and had been sent to 

shareholders who had so requested.  

It was determined that the abovementioned documents thereby had been duly presented. 

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020/Resolution on 
adoption of the income statement, the balance sheet, the consolidated income 
statement and the consolidated balance sheet for 2020 

Beslutade stämman att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och 
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 
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The meeting resolved to adopt the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income 
statement and the consolidated balance sheet as included in the annual report. 

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda 
balansräkningen/
on the adopted balance sheet 

Antecknades att styrelsen föreslagit att utdelning ska lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 
2020 med 0,70 kronor per aktie samt att avstämningsdag ska vara den 21 maj 2021. 

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. 

It was noted the board of directors had proposed that dividend is to be distributed to the shareholders for the 
financial year 2020 with SEK 0.70 per share, and that the record date for payment of the dividend should be 21 May 
2021. 

 

9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och VD för 
förvaltningen under 2020/Resolution on discharge of the board members and the 
CEO from personal liability towards the company for the administration of the 
company in 2020 

Beslutade stämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören, samt de 
personer som varit styrelseledamöter men som avgått under 2020, ansvarsfrihet för 
förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020. Det antecknades att de 
personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör under 2020 inte deltog i 
beslut rörande ansvarsfrihet för egen del. 

The meeting resolved that the board members and the chief executive officer, including the persons who have served 
as board members but resigned during 2020, were discharged from personal liability in respect of their management 

members or chief executive officer during 2020 did not participate in the decision concerning discharge from 
personal liability for their own account. 

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som stämman ska 
välja/Resolution on number of board members and alternate board members to be 
elected at the general meeting 

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta 
ledamöter utan suppleanter. 

The meeting resolved, in accordance with the 
consist of eight directors, without deputies. 

11. Beslut om arvode till styrelseledamöterna/Resolution on remuneration payable 
to the board members 

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode och arvode för 
arbete i styrelsens kommittéer, för icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter, ska 
utgå enligt följande: med 1 100 000 kronor till styrelsens ordförande, med 420 000 kronor till 
var och en av de övriga styrelseledamöterna, med 200 000 kronor till ordföranden i 
revisionsutskottet, med 125 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna av 
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revisionsutskottet, med 110 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet, med 55 000 
kronor till var och en av de övriga ledamöterna av ersättningsutskottet, med 110 000 kronor till 
ordföranden i investeringsutskottet och med 55 000 kronor till var och en av de övriga 
ledamöterna av investeringsutskottet. 

The meeting resolved, in accordance with the nominati
the committees of the board of directors, for non-employed board members elected by the general meeting, should be 
paid as follows: SEK 1,100,000 to the chairman of the board of directors, SEK 420,000 to each of the other board 
members, SEK 200,000 to the chairman of the audit committee, SEK 125,000 to each of the other members of the 
audit committee, SEK 110,000 to the chairman of the compensation committee, SEK 55,000 to each of the other 
members of the compensation committee, SEK 110,000 to the chairman of the investment committee, and SEK 55,000 
to each of the other members of the investment committee. 

12. Val av styrelseledamöter/Election of board members 

Antecknades att en redogörelse för de för omval föreslagna styrelseledamöters uppdrag i andra 
företag funnits tillgänglig på bolagets webbplats och i årsredovisningen. 

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna 
Håkan Buskhe, Helen Fasth Gillstedt, Per Hallius, Magnus Lindquist, Lena Olving, Kristian 
Sildeby, Juan Vargues och Anna Westerberg intill slutet av nästa årsstämma. 

It was noted that information regarding engagements in other companies of the board members proposed for re-
election had been he  

-elect the ordinary board 
members Håkan Buskhe, Helen Fasth Gillstedt, Per Hallius, Magnus Lindquist, Lena Olving, Kristian Sildeby, Juan 
Vargues and Anna Westerberg until the end of the next annual general meeting. 

13. Val av ordförande i styrelsen/Election of chairman of the board of directors 

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelsens ordförande 
Magnus Lindquist intill slutet av nästa årsstämma. 

-elect the chairman of the 
board of directors Magnus Lindquist until the end of the next annual general meeting. 

14. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter/Resolution on number of 
auditors and alternate auditors 

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att det skulle utses en revisor utan 
revisorssuppleant. 

The mee
without any alternate auditors. 

15. Beslut om arvode till revisor/Resolution on remuneration for the auditor 

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt 
sedvanliga debiteringsnormer och enligt godkänd räkning. 

for the auditor should be 
paid in accordance with normal standards and approved invoice. 
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16. Val av revisor/Election of auditor 

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets 
rekommendation, om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till 
bolagets revisor för en mandatperiod om fyra år intill slutet av årsstämman 2025. 

committee, to re- tor for a period of four years 
until the end of the 2025 annual general meeting. 

17. Beslut om valberedningsinstruktion/Resolution on instructions for the 
nomination committee 

Antecknades att valberedningens fullständiga förslag till valberedningsinstruktion funnits 
tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets webbplats sedan tre veckor före stämman samt 
skickats till aktieägare som så begärt samt presenterats i kallelsen till årsstämman.  

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en reviderad 
valberedningsfunktion att gälla tills vidare. 

It was noted that the nomination committee complete proposal on instructions for the nomination committee had 
been held available at the compan , 
had been sent to shareholders who had so requested and had been presented in the notice to the annual general 
meeting.  

The meeting resolved, in accordance with the nomination 
committee instruction, to be applied until further notice. 

18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare/Resolution on 
guidelines for the remuneration of senior executives 

Antecknades att styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare funnits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets webbplats sedan tre 
veckor före stämman samt skickats till aktieägare som så begärt samt presenterats i kallelsen till 
årsstämman. Antecknades vidare att revisorns yttrande avseende bolagets tillämpning av 
riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare funnits tillgängligt på bolagets kontor 
och på bolagets webbplats sedan tre veckor före stämman samt skickats till aktieägare som så 
begärt. 

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att anta reviderade riktlinjer för ersättning 
till ledande befattningshavare att gälla tills vidare. 

It was noted nior executives 

meeting, had been sent to shareholders who had so requested and had been presented in the notice to the annual 
general meeting. It was further 
guidelines for the remuneration of senior executives during the previous year had been held available at the 

ee weeks prior to the meeting and had been sent to 
shareholders who had so requested. 

remuneration of senior executives, to be applied until further notice. 
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19. Beslut om godkännande av ersättningsrapport/Resolution on approval of the 
remuneration report 

Antecknades att styrelsens rapport över ersättningar hade hållits tillgänglig på bolagets kontor 
och på bolagets webbplats sedan tre veckor före stämman samt skickats till aktieägare som så 
begärt. 

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens rapport över 
ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 5. 

had so requested. 

The meeting resolved, in accordance with the board of direct
regarding compensation pursuant to Chapter 8, Section 53 a of the Swedish Companies Act, Appendix 5. 

20. Beslut om ändring av bolagsordningen/Resolution on amendments of the articles 
of association 

Antecknades att styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen funnits 
tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets webbplats sedan tre veckor före stämman samt 
skickats till aktieägare som så begärt samt presenterats i kallelsen till årsstämman.  

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. 

Antecknades att beslutet biträddes av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de 
vid stämman företrädda aktierna. 

It was noted that the board of 
, had 

been sent to shareholders who had so requested and had been presented in the notice to the annual general meeting.  

 

It was noted that the resolution was approved by shareholders representing at least two-thirds of the votes cast as 
well as the shares represented at the meeting. 

21. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna 
aktier/Resolution on authorisation for the board of directors to resolve on 
acquisition of own shares 

Antecknades att styrelsens fullständiga förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om 
återköp av egna aktier funnits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets webbplats sedan 
tre veckor före stämman samt skickats till aktieägare som så begärt samt presenterats i kallelsen 
till årsstämman. Antecknades vidare att styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen 
funnits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets webbplats sedan tre veckor före stämman 
samt skickats till aktieägare som så begärt, Bilaga 6. 

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om 
återköp av egna aktier. 

Antecknades att beslutet biträddes av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de 
vid stämman företrädda aktierna. 
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weeks prior to the meeting, had been sent to shareholders who had so requested and had been presented in the notice 
to the annual general meeting. It was further noted that the 
Section 22 of the Swedish Companies Act 
website during three weeks prior to the meeting and had been sent to shareholders who had so requested, 
Appendix 6. 

The meeting resolved, in accordance with the board of dir
resolve on acquisitions of own shares. 

It was noted that the resolution was approved by shareholders representing at least two-third of the votes cast as well 
as the shares represented at the meeting. 

22. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier 
och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner/Resolution on authorisation 
for the board of directors to issue new shares and/or convertible bonds and/or 
warrants 

Antecknades att styrelsens fullständiga förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om 
emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner funnits tillgängligt på 
bolagets kontor och på bolagets webbplats sedan tre veckor före stämman samt skickats till 
aktieägare som så begärt samt presenterats i kallelsen till årsstämman.  

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om 
emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. 

Antecknades att beslutet biträddes av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de 
vid stämman företrädda aktierna. 

It was noted that the board of director  issue new 
shares and/or convertible bonds and/or warrants 

, had been sent to shareholders who had so requested and 
had been presented in the notice to the annual general meeting.  

issue new shares and/or convertible bonds and/or warrants. 

It was noted that the resolution was approved by shareholders representing at least two-thirds of the votes cast as 
well as the shares represented at the meeting. 

23. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna 
aktier/Resolution on authorisation for the board of directors to resolve on transfer 
of own shares 

Antecknades att styrelsens fullständiga förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om 
överlåtelse av egna aktier funnits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets webbplats 
sedan tre veckor före stämman samt skickats till aktieägare som så begärt samt presenterats i 
kallelsen till årsstämman.  

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om 
överlåtelse av egna aktier. 

Antecknades att beslutet biträddes av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de 
vid stämman företrädda aktierna. 
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proposal on authorisation for the board of directors to resolve on 

weeks prior to the meeting, had been sent to shareholders who had so requested and had been presented in the notice 
to the annual general meeting.  

resolve on transfer of own shares. 

It was noted that the resolution was approved by shareholders representing at least two-thirds of the votes cast as 
well as the shares represented at the meeting.  
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Vid protokollet/Minutes kept by 
 

___________________ 
Joel Palm 

 

Justeras/Approved 
 

___________________ ___________________ ___________________ 
Emil Boström Christoffer Hild Jonathan Schönbäck 

 



 

Bilaga 1



 



 



 



 

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet 



 

Formerna av ersättning m.m. 



 



 

Upphörande av anställning  

Lön och anställningsvillkor för anställda 



 

Berednings- och beslutsprocess 

Frångående av riktlinjerna 



 

dels vara upptagen i 
utskrift eller annan framställning av hela 
aktieboken avseende förhållandena fem 
vardagar före stämman, dels

Sistnämnda Denna

Styrelsen får besluta att den som inte är 
aktieägare i bolaget ska, på de villkor som 
styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara 
eller på annat sätt följa förhandlingarna 
vid bolagsstämma. 
 
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det 
förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra 
stycket aktiebolagslagen.  
 
Styrelsen får inför en bolagsstämma 
besluta att aktieägarna ska kunna utöva 
sin rösträtt per post före bolagsstämman 
enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § 
aktiebolagslagen.

Firma Företagsnamn
firma företagsnamn



 



 

Styrelsen 
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Namnteckning
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Ersättningsrapport 2020 (Munters Group AB) 

Introduktion 

Denna ersättningsrapport ger en översikt över hur Munters riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, 
antagna av årsstämman 2020, har tillämpats under 2020. Rapporten innehåller även specifika uppgifter 
beträffande ersättning till Munters verkställande direktör, samt en sammanfattning av Munters utestående aktie- 
och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och 
Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om 
incitamentsprogram. 

Rapporten omfattar inte ersättningar till styrelsen som beslutas av årsstämman. Sådan ersättning redovisas i not 
31 på sida 116 i bolagets årsredovisning för 2020 (”Årsredovisningen 2020”). 

Information som krävs enligt 5 kap. 40 - 44 §§ årsredovisningslagen finns i not 31 på sida 114 - 116 i 
Årsredovisningen 2020. 

Information om ersättningsutskottets arbete 2020 framgår av bolagsstyrningsrapporten, som finns på sida 62 - 64 
i Årsredovisningen 2020. 

 

Munters utveckling under 2020 

Koncernchef och verkställande direktör Klas Forsström sammanfattar året som har gått och bolagets 
övergripande resultat i sin redogörelse på sida 6 - 7 i Årsredovisningen 2020. 

 

Munters ersättningsriktlinjer: Tillämpningsområde, ändamål och avvikelser 

Munters affärsstrategi är att vara en global ledare inom energieffektiva och hållbara klimatlösningar. Våra 
lösningar möjliggör energieffektiva produktionsprocesser med minskade koldioxidutsläpp för våra kunder och 
genom innovativa teknologier skapar Munters det perfekta klimatet för krävande och komplexa industriella 
applikationer och processer. 

För mer information om bolagets strategi hänvisas till bolagets webbplats, www.munters.com. 

En framgångsrik implementering av Munters affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, 
inklusive dess hållbarhet, samt leverans på de ambitioner bolaget har, förutsätter att bolaget kan rekrytera och 
behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Munters kan erbjuda en marknadsmässig och 
konkurrenskraftig totalersättning, vilket Munters ersättningsriktlinjer möjliggör. Ersättningen ska vara 
marknadsmässig och ska kunna bestå av följande komponenter: fast årlig kontant lön, rörlig årlig kontant lön, 
pension och övriga förmåner. 

Den rörliga kontanta lönen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara finansiella kriterier, såsom 
rörelseresultat och rörelsekapital. Genom att målen kopplar de ledande befattningshavarnas ersättning till 
bolagets intjäning och finansiering av den löpande verksamheten främjar de genomförandet av bolagets 
affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Vidare ska kriterierna för rörlig kontant lön vara 
utformade så att de inte uppmuntrar till ett överdrivet risktagande. 

Riktlinjerna finns i sin helhet på sida 75 - 77 i Årsredovisningen 2020. Munters har under 2020 följt de tillämpliga 
riktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts 
från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande 
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över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.munters.com. Ingen 
ersättning har krävts tillbaka.  

Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolagets årsstämmor beslutat att införa 
långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Dessa program sammanfattas i denna rapport, och redovisas i 
detalj i not 32 på sida 117 - 118 i Årsredovisningen 2020. 

 

Totalersättning till verkställande direktör Klas Forsström under 2020 (kSEK)1 

 

    Grundlön2 
Rörlig 

kontant-
ersättning 

Aktierelaterad 
ersättning3 

Förmåner 
Tjänste-
pension4 

Övrig 
ersättning5 

Total- 
ersättning 

Klas Forsström 
(VD) 

kSEK 6,568 6,399 0 180 2,280 1,500 16,927 

Andel av Total-
ersättning  

39% 38% 0% 1% 13% 9% 100% 

 
1. Inkluderar ersättning intjänad under 2020. 
2. Inkluderar semesterersättning om 104 kSEK. 
3. Aktierelaterad ersättning redovisas i tabellen i den mån den blivit föremål för s.k. vesting under 2020 och i den meningen intjänats. I not 31 i 

Årsredovisningen 2020 redovisas aktierelaterad ersättning i enlighet med IFRS. 
4. Pensionen är premiebestämd med en avgift på 35 % av grundlönen (exkluderande semesterlön). 
5. Del av ersättning som avtalades vid nyanställning 2019. 

 

Under våren 2020 tog koncernledningen och verkställande direktören ett gemensamt beslut att reducera sin 
grundlön under en tremånadersperiod (april-juni), med anledning av det osäkra marknadsläget. Under denna 
period sänktes grundlönen med 10 %.  

 

Aktiebaserad ersättning: Utestående aktierelaterade och aktiekursrelaterade incitamentprogram 

Bolagets årsstämmor 2018, 2019 och 2020 har beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram, 
personaloptionsprogram (LTIP 2018, LTIP 2019 och LTIP 2020), där koncernledningen och verkställande 
direktören deltar. Personaloptionerna har tilldelats vederlagsfritt, är föremål för treåriga intjänandeperioder och 
kan utnyttjas under en ettårsperiod efter intjänandeperiodens slut.  

Utnyttjande av optionerna under LTIP 2018 förutsätter som huvudregel att deltagaren varit anställd i 
Munterskoncernen under den treåriga intjänandeperioden. Lösenpriset för utnyttjande av personaloptionerna 
uppgår till 55 kronor. I detta program deltar inte den nuvarande verkställande direktören. 

Personaloptionerna under LTIP 2019 är indelade i tre serier. Utnyttjande av samtliga optionsserier förutsätter som 
huvudregel att deltagaren varit anställd i Munterskoncernen under den treåriga intjänandeperioden. Utnyttjande 
av personaloptioner av serie A (relativ viktning 50 %) och serie B (relativ viktning 20 %) är därutöver beroende av 
i vilken utsträckning prestationsmål kopplade till den genomsnittliga årliga tillväxten i justerad EBITA för Munters 
respektive den genomsnittliga årliga tillväxten i Munters nettoomsättning uppfylls under räkenskapsåren 2019–
2021. Lösenpriset för utnyttjande av personaloptionerna uppgår till 110 % av den volymvägda genomsnittliga 
betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om tio handelsdagar närmast efter 
årsstämma 2019 (dvs. 50,27 kronor). 

Personaloptionerna under LTIP 2020 är indelade i tre serier. Utnyttjande av samtliga optionsserier förutsätter som 
huvudregel att deltagaren varit anställd i Munterskoncernen under den treåriga intjänandeperioden. Utnyttjande 
av personaloptioner av serie A (relativ viktning 50 %) och serie B (relativ viktning 20 %) är därutöver beroende av 
i vilken utsträckning prestationsmål kopplade till den genomsnittliga årliga tillväxten i justerad EBITA för Munters 
respektive den genomsnittliga årliga tillväxten i Munters nettoomsättning uppfylls under räkenskapsåren 2020-



2022, medan utnyttjande av personaloptioner av serie C (relativ viktning 30 %) är beroende av uppfyllande av ett 
sammanvägt hållbarhetsmål bestående av tre delkomponenter; (i) andelen grön el (från sol-, vatten- eller 
vindenergi) som förbrukas av koncernens producerande enheter i förhållande till den totala elförbrukningen för 
dessa enheter under räkenskapsåret 2022, (ii) andelen kvinnliga ledare (lönesättande chefer) inom 
Munterskoncernen vid utgången av den treåriga prestationsperioden och (iii) andelen av Munterskoncernens 
leverantörer som följer Munters uppförandekod för leverantörer vid utgången av räkenskapsåret 2022. 
Lösenpriset för utnyttjande av personaloptionerna uppgår till 110 % av den volymvägda genomsnittliga 
betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om tio handelsdagar närmast efter 
årsstämma 2020 (dvs. 45,82 kronor). 

 

Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: Aktiebaserad ersättning1 

Verkställande direktören deltar i två personaloptionsprogram, LTIP 2019 samt LTIP 2020, och innehar totalt 300 
000 optioner, varav 255 000 optioner är föremål för prestationskrav, och utnyttjande av samtliga optioner 
förutsätter vidmakthållen anställning i Munterskoncernen under den treåriga intjänandeperioden för respektive 
program. 

 

Huvudsakliga villkor för personaloptionsprogram
Ingående 

balans 
Under året (antal) Utgående balans (antal) 

Programmets-
namn 

Prestations 
period 

Datum 
för 

tilldelning 

Datum för 
intjänande 

Utgång av 
inlåsnings- 

period 

Period för 
utnyttjande2 

Lösen- 
pris  

(SEK)3 

Årets 
början 
(antal) 

Tilldelade Intjänade 
Föremål för 
prestations- 

villkor 

Tilldelade  
(ej 

intjänade) 

Föremål 
för 

inlåsnings- 
period 

LTIP 2020 2020-2022 20-06-30 23-06-30 23-06-30 
Q2-2023 - 
 Q2-2024 

45.82 -  150,000  -  150,000  -  -  

LTIP 2019 2019-2021 19-08-16 22-07-19 22-07-19 
Q2-2022 - 
 Q2-2023 

50.27 150,000  -  -  105,000  45,000  -  

            Totalt 150,000  150,000  - 255,000  45,000  -  

 

1. Under år 2020 skedde inga förändringar avseende LTIP 2019, i vilket den verkställande direktören innehar 150 000 personaloptioner. Under år 
2020tilldelades den verkställande direktören 150 000 personaloptioner i LTIP 2020. 

2. Utnyttjande av optionerna kan ske under en ettårsperiod efter intjänandeperiodens slut. 
3. Det sammanlagda marknadsvärdet för de underliggande aktierna vid tidpunkten för tilldelning var 13 473 kSEK, och det sammanlagda 

lösenpriset är 14 414 kSEK. 

 

Tillämpning av prestationskriterier 

Prestationskriterierna för verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets strategi 
och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de 
strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar beaktats. 

 

Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: Rörlig kontantersättning 

Munters årliga program för rörlig kontantersättning (Performance Pay) bygger på principen ”belöning efter 
prestation” och riktar sig till ledande befattningshavare, samt övriga chefer inom koncernen. Programmet baseras 
på förutbestämda och mätbara finansiella kriterier som mäts under räkenskapsåret. 

Verkställande direktören har deltagit i programmet under 2020, som har innefattat mätbara och finansiella kriterier 
som har varit kopplade till koncernens resultat och prestation för räkenskapsåret 2020. 



Under 2020 har de mätbara och finansiella kriterierna varit relaterade till koncernens justerade EBITA (relativ 
viktning 80 %) samt till operativt rörelsekapital som en procent av nettoomsättning (relativ viktning 20 %). 
Kriterierna har haft en stark koppling till Munters medellångsiktiga mål och de behov bolaget sett som väsentliga 
att driva under året.  

Utfallet för programmet för 2020 ackumulerades till totalt 6 399 kSEK för den verkställande direktören. 

 

 Prestationskriterier 
Relativ viktning av 
prestationskriterier 

Uppmätt  
prestation1 

Ersättningsutfall 

Klas Forsström 
(VD) 

Koncernens EBITA  
(justerad för jämförelsestörande poster 
 samt valutakurseffekter) 

80% 946 mSEK 4,543 kSEK 

Operativt rörelsekapital  
(som en procent av nettoomsättning) 

20% 13,2% 1,856 kSEK 

 

1. Uppmätt prestation utgår ifrån valutakursen när målet sattes och påverkas därmed varken negativt eller positivt av valutakurseffekter. 

 

 

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat 

Förändringar i ersättning och bolagets resultat under det senaste två rapporterade räkenskapsåren (kSEK om 
inget annat framgår) 
 

 2019 2020 
RR2019 /  
RR 2020 

Klas Forsström 
(VD) 

15,235 16,927 +11% 

Koncernens Justerad EBITA (mSEK) 871 906 +4% 

Genomsnittlig ersättning baserat på antalet 
heltidsekvivalenter anställda i koncernen2 

545 568 +4% 

 

1. Den verkställande direktören tillträdde sin tjänst under 2019 och ersättningen till den verkställande direktören har därför räknats om till årsbasis 
för 2019. 

2. Eftersom Munters Group AB (moderbolaget) endast hade tre anställda under 2020, inklusive den verkställande direktören, och samtliga var 
ledande befattningshavare, inkluderar beräkningen samtliga svenska bolag med tjänstemän samt kollektivanställda i Sverige (dvs. Munters 
Europe AB, Munters AB, samt ProFlute AB). Ersättningen till ledande befattningshavare är exkluderad. 

 

Förändringen av ersättningen till övriga anställda avser förändringen av summan av motsvarande 
ersättningskomponenter som för den verkställande direktören i tabell 1. 
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