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Bolagsstyrningsrapport
Munters Group AB (Munters eller bolaget) är ett svenskt publikt 
aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan. 
Bolagsstyrningen regleras huvudsakligen av aktiebolagslagen 
och annan svensk lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk 
för emittenter och av Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). 
Munters har tillämpat Koden från och med den 19 maj 2017 då 
bolagets aktier upptogs till handel på Nasdaq Stockholm och 
lämnar här bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2018.  

Bolagsstyrningens mål är att säkerställa 
att bolaget sköts på ett för aktieägarna 
så effektivt sätt som möjligt. Detta 
innefattar upprätthållande av en effektiv 
organisationsstruktur, system för intern 
kontroll och riskhantering samt transparent 
intern och extern rapportering. 
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BOLAGSSTYRNINGSSTRUKTUR

REGELEFTERLEVNAD
Externa styrsystem
De externa styrsystem som utgör ramarna för Munters bolags-
styrning består främst av aktiebolagslagen, årsredovisnings-
lagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Koden samt 
andra tillämpliga föreskrifter och relevant lagstiftning. 

Interna styrsystem
Den av årsstämman fastställda bolagsordningen och de av 
styrelsen fastställda dokumenten om arbetsordning för styrel-
sen i Munters, instruktioner för verkställande direktören samt 
instruktioner för ersättnings- respektive revisionsutskottet utgör de 
viktigaste interna styrsystemen. 

Härutöver har koncernen ett antal policyer och instruktio-
ner med regler och principer för koncernens verksamhet och 
anställda. Munters styrelse har under 2018 beslutat om följande 
policyer och instruktioner: 

 Arbetsordning för styrelsen
 Instruktioner för verkställande direktör
 Arbetsordning och instruktioner för revisionsutskottet
 Arbetsordning och instruktioner för ersättningsutskottet
 Uppförandekoden
 Styrdokument
 Attestinstruktioner
 Treasury policy
 Policy mot mutor och korruption
 Inköpspolicy 
 Kommunikationspolicy
 Insider Policy 
 Policy för intern kontroll
 IT-policy
 Riskhanteringspolicy 
 Visselblåsarpolicy 
 Policy för gåvor
 Policy för intressekonflikter
 Sanktionspolicy

BOLAGSSTYRNING
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Avvikelser från Koden
Koden gäller för alla svenska bolag vilkas aktier är noterade på 
en reglerad marknad i Sverige. Koden anger en norm för god 
bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå än aktiebolagslagens 
och andra reglers minimikrav. 

Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Det innebär 
att bolaget inte vid varje tillfälle måste följa varje regel i Koden 
utan kan välja andra lösningar som bedöms bättre svara mot 
omständigheterna i det enskilda fallet, förutsatt att bolaget öppet 
redovisar varje sådan avvikelse, beskriver den lösning som valts 
i stället samt anger skälen för detta i bolagsstyrningsrapporten.

Munters avviker från regel 9.7 i Koden med avseende på 
det optionsprogram som infördes i samband med noteringen av 
bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. I enlighet med villkoren i 
en av de två optionsserierna kan deltagarna utnyttja sina options-
rätter för teckning av nya aktier efter en tvåårsperiod, en kortare 
period än den minimiperiod om tre år som föreskrivs i Koden. 
Den andra optionsserien ger deltagarna rätt att utnyttja optio-
nerna för teckning av aktier efter en treårsperiod. Erbjudandet 
av optioner med två års respektive tre års löptid anses vara i linje 
med Munters långsiktiga affärsplan, strategi och finansiella mål. 
Hädanefter avser Munters endast att införa treåriga program.

Munters har under 2018 avvikit från regel 9.8 i Koden på så 
sätt att fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag för 
tidigare vd John Peter Leesi, efter en uppsägning från bolagets 
sida, uppgår till tre års fast lön vilket överstiger två års fast lön 
som föreskrivs i Koden. Under uppsägningstiden (12 månader) 
och den period då avgångsvederlag utgår (24 månader) är 
vd föremål för en konkurrensklausul, vilket bolaget anser ligger 
i bolagets och aktieägarnas intresse och därmed motiverade 
avvikelsen från regel 9.8 i Koden.

Munters har under 2018 avvikit från regel 1.2 i Koden på 
så sätt att Christopher Curtis, tidigare styrelseordförande för 
Munters, inte närvarade på den extra bolagsstämman den 
18 december 2018, vilket är ett krav enligt Koden. Avvikelsen 
motiverades av kostnadsskäl då styrelsen varken ansåg det 
nödvändigt eller motiverat för Christopher Curtis att resa från 
USA till Sverige för att närvara på den bolagsstämma där han 
föreslogs ersättas av Magnus Lindquist som styrelseledamot och 
styrelseordförande.

MUNTERS BOLAGSORDNING
Munters bolagsordning antogs vid en extra bolagsstämma den 
7 maj 2017 och innehåller inga särskilda bestämmelser om 
tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller om änd-
ring av bolagsordningen. För den fullständiga bolagsordningen 
hänvisas till Munters webbplats. 

1. Aktieägare
Munters aktie är sedan den 19 maj 2017 noterad på Nasdaq 
Stockholm, Large Cap-listan. Aktiekapitalet vid årsskiftet upp-
gick till 5 507 934,06 kronor, fördelat på 183 597 802 aktier. 
Alla aktier är av samma slag och har lika rätt i alla avseenden. 
Den 31 december 2018 hade Munters 6 673 aktieägare (jäm-
fört med 6 514 den 31 december 2017). De största aktie ägarna 
var Nordic Capital (50,1 procent av rösterna) och FAM (11,4 
procent av rösterna). Ytterligare information om aktien och aktie-
ägare finns i avsnittet Aktien samt på Munters webbplats.

Återköp av egna aktier
I syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i det 
långsiktiga incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 
2018, bemyndigades styrelsen av årsstämman att, för tiden fram 
till nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst 1 467 000 
egna aktier. Styrelsen beslutade att utnyttja återköpsbemyndi-
gandet den 17 maj 2018, och återköpen genomfördes mellan 
den 22 augusti 2018 och den 28 augusti 2018. Totalt återköptes 
1 467 000 aktier till en genomsnittlig kurs om 40,27 kronor per 
aktie, vilket är det totala antalet egna aktier som Munters inne-
har och som uppgår till cirka 0,8 procent av aktiekapitalet.

2. Bolagsstämma
Aktieägarnas rätt att besluta i Munters angelägenheter utövas 
vid bolagsstämman. Aktieägare som är registrerade i aktie-
boken på avstämningsdagen och har anmält sig till bolagsstäm-
man inom den tid som anges i kallelsen, har rätt att delta på 
bolagsstämman, personligen eller genom ombud.

Beslut vid bolagsstämman fattas normalt med enkel majoritet. 
I vissa frågor föreskriver dock aktiebolagslagen en kvalificerad 
röstmajoritet och i vissa särskilda fall även en viss andel närva-
rande aktieägare för att uppnå beslutsmässighet.

Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets 
utgång. Munters årsstämmor hålls i Stockholm varje kalenderår 
före utgången av juni.

Enligt bolagsordningen ska kallelse till bolagsstämma ske 
genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att 
kallelsen hålls tillgänglig på Munters webbplats. Att kallelse har 
skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. 

Utöver årsstämma kan extra bolagsstämma hållas om styrel-
sen anser att behov finns eller om Munters revisorer eller ägare 
till minst 10 procent av samtliga aktier i bolaget begär det. 

Alla aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden 
AB förda aktieboken fem vardagar (lördagar inkluderat) före 
bolagsstämman och som har anmält sig hos bolaget för delta-
gande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen 
till bolagsstämman har rätt att delta och rösta för det antal aktier 
de innehar. Utöver att anmäla sig måste aktieägare som låtit 
förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller ett värde-
pappersinstitut tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn 
hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. 
Aktieägare bör informera förvaltaren om detta i god tid före 
avstämningsdagen.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolags-
stämman måste skicka en skriftlig begäran om detta till styrelsen. 
Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor 
före bolagsstämman.
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Årsstämma 2018
Vid årsstämman den 17 maj 2018 på Clarion Hotel Sign i 
Stockholm var 95 aktieägare företrädda, representerande 
87,3 procent av aktiekapitalet. Stämman hölls på svenska och 
simultantolkades till engelska. Samtliga styrelseledamöter och 
koncernens huvudansvarige revisor närvarade vid stämman. 

Årsstämman beslutade bland annat om följande:
 Utdelning med 0,30 kronor per aktie för räkenskapsåret 2017
 Omval av styrelseledamöterna Christopher Curtis, Helen 
Fasth Gillstedt, Per Hallius, Joakim Karlsson, John Peter Leesi, 
Andreas Näsvik, Lena Olving, Kristian Sildeby och Joachim 
Zetterlund

 Omval av Christopher Curtis som styrelseordförande
 Arvode till styrelsen
 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 Långsiktigt incitamentsprogram för koncernledningen och 
vissa andra nyckelpersoner innefattande beslut om utgivande 
av personaloptioner samt säkringsåtgärder i anledning därav

 Bemyndigande för styrelsen att för tiden fram till nästa 
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av 
aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner, upp-
gående till totalt 18 359 780 aktier som kan emitteras, som 
konvertibler kan konverteras till och som kan tecknas genom 
utnyttjand e av teckningsoptioner.

 
Extra bolagsstämma 2018
Vid en extra bolagsstämma den 18 december 2018 valdes 
Magnus Lindquist samt Johan Ek till ordinarie styrelseledamöter 
för tiden intill slutet av nästa årsstämma att ersätta Christopher 
Curtis samt Joakim Karlsson. Vidare valdes Magnus Lindquist till  
ny styrelseordförande. 

Årsstämma 2019
Årsstämman 2019 äger rum den 8 maj 2019 i Stockholm. För 
vidare information se Munters webbplats.

3. Valberedning
Valberedningens arbete
Valberedningen har till uppgift att på aktieägarnas uppdrag 
förbereda och lämna förslag till val av ordförande vid årsstäm-
man, val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter 
jämte ett motiverat yttrande, val av revisor, beslut om arvode till 

revisor och till styrelsen (med uppdelning mellan ordförande och 
övriga styrelseledamöter samt ersättning för utskottsarbete) samt 
(i förekommande fall) föreslå ändringar för valberedningens 
tillsättande. Därutöver ska valberedningen även bedöma styrel-
seledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och större 
aktieägare. Bolagets revisionsutskott bistår valberedningen 
i arbetet med att föreslå val av revisor och valberedningens 
förslag till bolagsstämman avseende val av revisor ska innehålla 
revisionsutskottets rekommendation.

Inför avgivandet av valberedningens förslag till styrelse får 
valberedningen ta del av den utvärdering som gjorts av styrel-
sens arbete och dess ledamöter samt informerar sig i övrigt om 
styrelsens arbete genom bland annat intervjuer med bolagets 
VD samt utvalda utskotts- och styrelseledamöter.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan 
göra detta till valberedningen via email:valberedningen@mun-
ters.se eller via brev: Munters Group AB, Valberedningen, Box 
1188, 164 26 Kista.

Valberedningens sammansättning
I enlighet med den valberedningsinstruktion som antogs av års-
stämman 2017 och som gäller tills vidare, ska valberedningen 
utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägar-
registrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken den 31 augusti varje år. I valberedningen ingår även 
styrelsens ordförande, som även sammankallar valberedningen 
till dess första sammanträde.

Sammansättningen av valberedningen ska normalt sett offent-
liggöras senast sex månader före stämman. Ingen ersättning 
utgår till ledamöterna i valberedningen. Ändringar i valbered-
ningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen inför årsstämman 2019
Valberedningens sammansättning publicerades genom press-
meddelande och på Munters webbplats den 19 september 
2018. Valberedningen inför årsstämman 2019 utgörs av 
Robert Furuhjelm (Nordic Capital), Lars Wedenborn (FAM AB), 
Tomas Risbecker (AMF Försäkringar och Fonder), Johan Grip 
(Första AP-fonden) och Magnus Lindquist (styrelseordförande 
i Munters). Magnus Lindquist utsågs till ledamot av valbered-
ningen i samband med att han ersatte Christopher Curtis som 
styrelseord förande i Munters vid den extra bolagsstämman den 
18 december 2018. Dessförinnan var Christopher Curtis ledamot 
i valberedningen. Valberedningen har sedan den konstituerades 
och fram till avgivandet av årsredovisningen haft fem möten.

4. Styrelsen
Styrelsens arbete
Styrelsens uppgifter regleras främst i aktiebolagslagen och 
Koden. Styrelsens arbete regleras dessutom av den arbetsord-
ning som styrelsen årligen fastställer. Arbetsordningen reglerar 
arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, 
styrelsens utskott, styrelsens ordförande och VD. Instruktionerna 
för VD innehåller även instruktioner för ekonomisk rapportering. 
Styrelsens uppgifter innefattar att fastställa strategier, affärspla-
ner och mål, avge delårsrapporter och bokslut, hantera risker 
samt anta policyer och riktlinjer. Styrelsen ska också följa den 
ekonomiska utvecklingen, säkerställa kvaliteten i den finansiella 
rapporteringen och de interna kontrollfunktionerna samt utvär-
dera koncernens verksamhet baserat på de fastställda målen 
och riktlinjerna som antagits av styrelsen. Styrelsen ansvarar 
även för att utse VD. Slutligen fattar styrelsen beslut om större 
investeringar samt organisations- och verksamhetsförändringar.

Styrelsens sammansättning
Enligt bolagsordningen ska Munters styrelse bestå av lägst tre 
och högst tio ledamöter valda av årsstämman för en mandat-
period som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vid 
årsstämman 2018 omvaldes samtliga nio styrelseledamöter. De 
fackliga organisationerna har, i enlighet med svensk lag, rätt till 
styrelserepresentation och de var under 2018 representerade av 
två ledamöter och två suppleanter. En presentation av styrelsele-
damöterna finns i avsnittet Styrelse på sidorna 78–79.

Munters VD ingår i styrelsen och CFO deltar som föredra-
gande vid styrelsemöten. Advokat Johan Lekholm fungerar som 

VALBEREDNINGEN INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019
Namn Utsedd av Innehav/röster

Robert Furuhjelm,  
valberedningens ordförande Nordic Capital 50,1 %

Lars Wedenborn FAM AB 11,4 %

Tomas Risbecker AMF Försäkringar 
och Fonder 7,9 %

Johan Grip Första AP-fonden 6,2 %

Magnus Lindquist Styrelseordförande 
i Munters

BOLAGSSTYRNING
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STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Närvaro

Namn Invald år Arvode kr 1
Arvode  
utskott Oberoende Styrelsemöten Revisionsutskott

Ersättnings - 
utskott

Christopher Curtis, ordförande2) 2015 618 493 45 8333) Ja 14/14 - 3/3

Helen Fasth Gillstedt 2017 400 000 150 0004) Ja 14/15 5/5 -

Per Hallius 2013 400 000 Ja5) 15/15 - -

Joakim Karlsson6) 2010 241 573 Nej 10/14 - -

John Peter Leesi, VD och koncernchef16) 2011 - Nej7) 15/15 - -

Andreas Näsvik 2011 400 000 150 0003) 4) Nej8) 15/15 5/5 4/4

Lena Olving 2017 400 000 100 0004) Ja 14/15 4/5 -

Kristian Sildeby 2017 400 000 Nej8) 15/15 - -

Joachim Zetterlund 2012 400 000 100 0003) Ja 15/15 - 4/4

Magnus Lindquist, ordförande9) 2018 431 507 4 1673) Ja 1/1 - 1/1

Johan Ek, tf. VD och koncernchef10) 2018 - Nej11) 1/1 - -

Pia Nordqvist12) 2004 - - 15/15

Robin Hedén12) 13) 2017 - - 10/11

Simon Henriksson14) 15) 2017 - - 14/15

Robert Wahlgren14) 2009 - - 13/15

1) Beslutad ersättning avseende arbetet från årsstämman 2018 till årsstämman 2019.
2) Christopher Curtis lämnade styrelsen den 18 december 2018. Erhöll styrelsearvode pro rata från och med årsstämman 2018 till och med den 18 december 2018.
3) Arvode Ersättningsutskott
4) Arvode Revisionsutskott
5) Per Hallius har ett konsultavtal med Nordic Capital Limited och Nordic Capitals Fonder.
6) Joakim Karlsson lämnade styrelsen den 18 december 2018. Erhöll styrelsearvode pro rata från och med årsstämman 2018 till och med den 18 december 2018.
7) Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, men inte till bolaget och bolagsledningen.
8) Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte till bolagets större aktieägare.
9) Magnus Lindquist valdes in i styrelsen vid extra bolagsstämma den 18 december 2018. Erhåller styrelsearvode pro rata från och med den 18 december 2018 till och med årsstämman 2019.
10) Johan Ek valdes in i styrelsen vid extra bolagsstämma den 18 december 2018. Utsågs samma dag till tf. VD och erhåller inget styrelsearvode under tiden han är tf. VD.
11) Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och inte heller i förhållande till bolagets större aktieägare.
12) Arbetstagarrepresentant.
13) Robin Hedén lämnade styrelsen som ordinarie arbetstagarrepresentant den 1 november 2018.
14) Arbetstagarrepresentant, suppleant.
15) Simon Henriksson utsågs till ordinarie arbetstagarrepresentant den 1 november 2018. 
16) VD och koncernchef till och med 18 december 2018.

styrelsens sekreterare. Andra  tjänstemän i bolaget deltar i styrel-
sens sammanträden som föredragande av särskilda frågor.

Av valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 
2018 framgår att valberedningen vid framtagande av sitt förslag 
till styrelse har tillämpat regel 4.1 i Koden som mångfaldspo-
licy. Målet med policyn är att styrelsen ska ha en med hänsyn 
till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i 
övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidig-
het och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas 
kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn köns-
fördelning ska eftersträvas. Årsstämman 2018 beslutade att 
utse styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag. 
Valberedningen konstaterade vid framtagandet av sitt förslag att 
könsfördelningen i den föreslagna styrelsen inte var tillfredsstäl-
lande. Valberedningen gjorde dock bedömningen att kontinuitet 
i styrelsearbetet vid tillfället var av stor betydelse och föreslog 
mot den bakgrunden omval av samtliga ledamöter. I sitt motive-
rade yttrande betonade valberedningen vikten av att framtida 
valberedningar fortsatt bedriver ett aktivt arbete för att uppnå 
en större mångfald inom styrelsen och särskilt eftersträvar en 
jämn könsfördelning bland ledamöterna. Vid årsstämman 2018 
valdes nio ledamöter, varav två kvinnor och sju män.

Förändringar i styrelsens sammansättning under 2018 
Vid extra bolagsstämma den 18 december 2018 valdes Magnus 
Lindquist samt Johan Ek till ordinarie styrelseledamöter för tiden 
intill slutet av nästa årsstämma att ersätta Christopher Curtis och 
Joakim Karlsson. Vidare valdes Magnus Lindquist till ny styreord-
förande. Genom ett pressmeddelande den 18 december 2018 
meddelade styrelsen för Munters att John Peter Leesi lämnar 
sin roll som koncernchef och VD. I samband med detta avgick 
John Peter Leesi även från sitt uppdrag som styrelseledamot. 
Den 1 november 2018 lämnade Robin Hedén sitt uppdrag som 
ordinarie arbetstagarrepresentant i styrelsen. I samband med 
detta utsåg IF Metall Simon Henriksson, tidigare arbetstagars-
uppleant, till ny ordinarie arbetstagarrepresentant.

Styrelsens oberoende
Bolaget uppfyller kraven i Koden genom att en majoritet av de 
årsstämmovalda ledamöterna är oberoende av bolaget och 
bolagsledningen, samt att minst två av dessa är oberoende i för-
hållande till större aktieägare. Styrelseledamöternas oberoende 
vid tidpunkten för publiceringen av denna rapport framgår av 
tabellen Styrelsens sammansättning.
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STYRELSEMÖTEN 2018

Under 2018 har styrelsen hållit 15 sammanträden. 
Nedan finns en översikt över de viktigaste frågorna 
som avhandlats på dessa möten.

  Juli
Godkännande och 
offentliggörande av 
Q2-rapport.

   Februari
Beslut om utdelningsförslag  
avseende räkenskapsåret 2017
Godkännande och offentlig-
görande av bokslutskommunikén 
(Q4-rapport).

   April
Godkännande av års-
redovisningen för 2017
Godkännande och 
offentliggörande av 
Q1-rapport.

  Augusti
Beslut om återköp av egna aktier 
med stöd av bemyndigande 
från årsstämman 2018 för 
säkerställande av åtaganden 
enligt incitamentsprogram.

  November
Beslut om kallelse till 
extra bolagsstämma för 
att besluta om förslag  
till styrelseändringar.

    Maj
Godkännande av föreslagna 
policyer från ledningen
Omval av samtliga ledamöter i 
ersättnings- och revisionsutskottet
Beslut om antagande av styrelsens 
arbetsordning samt arbets-
ordningar för ersättnings- och 
revisionsutskottet.

  September
Strategiplaner för 
affärsområdena 
för perioden 
2019-2021.

   December
Nyval av Magnus 
Lindquist till ledamot  
i ersättningsutskottet 
Nyval av Johan Ek  
som tillförordnad vd  
och koncernchef 
Finansiell plan 2019.

  Antal möten

   Oktober
Godkännande och  
offentliggörande 
 av Q3-rapport
Uppdaterad plan  
för ökad lönsamhet  
inom affärs området  
Data Centers.

BOLAGSSTYRNING
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Styrelseordförandens ansvar
Styrelsens ordförande leder och styr arbetet i styrelsen och säker-
ställer att aktiviteterna bedrivs effektivt. Styrelse ord för anden 
säkerställer även att den svenska aktiebolagslagen och andra 
tillämpliga lagar och förordningar efterföljs samt att styrelsen 
får den utbildnin g som krävs och förbättrar sina kunskaper om 
Munters. Ordföranden följer verksamheten i nära dialog med 
VD, förmedlar åsikter från aktieägare till andra styrelseledamö-
ter och fungerar som talesperson för styrelsen. Styrelsens ordfö-
rande är ansvarig för att övriga styrelseledamöter får tillräcklig 
information för att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt och för att 
säkerställa att styrelsens beslut verkställs. Styrelsens ordförande 
ansvarar också för att styrelsen årligen utvärderar sitt arbete.

Styrelsens arvode
På årsstämman 2018 beslutades att arvode skulle utgå med  
1 050 000 kronor till styrelsens ordförande och med 400 000 
kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter. Vidare beslu-
tades att arvode skulle utgå med 150 000 kronor till ordföran-
den i revisionsutskottet, med 50 000 kronor var till var och en av 
övriga ledamöterna av revisionsutskottet, och 100 000 kronor 
till ordföranden i ersättningsutskottet, med 50 000 kronor till var 
och en av övriga ledamöter av ersättningsutskottet.

Utvärdering av styrelsens arbete
Varje år ska en utvärdering genomföras för att säkerställa 
kvaliteten på styrelsens arbete samt kartlägga eventuellt behov 
av ytterligare kompetens eller erfarenhet. Styrelsens ordförande 
ansvarar för att utvärderingen genomförs och att den tillhan-
dahålls valberedningen. På begäran av valberedningen ska 
styrelseledamöterna delta i intervjuer med valberedningen för 
att underlätta utvärderingen.

Under 2018 genomförde  styrelsen en styrelseutvärdering 
varigenom styrelsens ledamöter fick besvara ett omfattande 
frågeformulär rörande bland annat strategier och mål, investe-
ringar, rapportering och kontroll, organisation och verkställande 
ledning, styrelsens arbetsformer, styrelsens sammansättning och 
övergripande funktion, samt kompetens och eget arbete i styrel-
sen. Valberedningen delgavs utfallet av styrelseutvärderingen i 
december 2018.

Styrelsens utskott
Styrelsen har två utskott; revisionsutskottet och ersättningsutskot-
tet. Rapporter till styrelsen i frågor som behandlats vid utskot-
tens möten sker antingen skriftligen eller muntligen. Arbetet i 

respektive utskott utförs i enlighet med skriftliga riktlinjer och den 
arbetsordning som fastställts av styrelsen. Protokoll från utskotts-
sammanträden ska tillhandahållas samtliga styrelseledamöter.

5. Revisionsutskottet
Revisionsutskottets huvudsakliga uppgift är att tillse att styrelsen 
uppfyller kraven på övervakning av intern kontroll, revision, 
hantering av finansiella risker, redovisning och finansiell rap-
portering, att bereda frågor om upphandling av revision och 
andra tjänster från revisorn samt bereda vissa redovisnings- och 
revisionsfrågor som ska behandlas av styrelsen.

Revisionsutskottet ska även granska processerna och ruti-
nerna för de ovan nämnda områdena. Revisionsutskottet ska 
lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa den 
finansiella rapporteringens tillförlitlighet och efterlevnad av 
god redovisningssed samt fortlöpande föra en diskussion med 
Munters revisorer och koncernledningen beträffande bolagets 
redovisningsprinciper och finansiella kontroll och överväga 
rekommendationer avseende förbättringar av den interna 
kontrollen. Därutöver ska revisionsutskottet övervaka revisorns 
opartiskhet och självständighet, utvärdera revisionsarbetet samt 
diskutera samarbetet mellan revisorn och bolagets internkon-
trollfunktion. Revisionsutskottet ska även bistå valberedningen 
vid framtagande av förslag till revisor och förslag till revisionsar-
vode genom att lämna  rekommendationer till valberedningen.

Revisionsutskottet ska under perioden mellan två på varandra 
följande årsstämmor hålla minst fem möten, normalt i samband 
med ordinarie styrelsemöten. 

Revisionsutskottet har under 2018 utgjorts av Helen Fasth 
Gillstedt (ordförande), Andreas Näsvik och Lena Olving. 
Revisionsutskottet uppfyller kraven på redovisnings- och revi-
sionskompetens enligt aktiebolagslagen. Revisionsutskottet hade 
fem sammanträden under 2018. Ledamöternas närvaro framgår 
av tabellen Styrelsens sammansättning på sidan 73.

6. Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottets uppgift är att förbereda frågor avseende 
ersättning till VD och Munters andra ledande befattningshavare. 
Ersättningsutskottet bereder förslag på riktlinjer för bland annat 
fördelningen mellan fast och rörlig ersättning och förhållandet 
mellan resultat och kompensation, huvudsakliga villkor för 
bonus- och incitamentsprogram, villkor för övriga förmåner, pen-
sioner, uppsägning och avgångsvederlag.  Ersättningsutskottet 
bereder också förslag till individuella kompensationspaket för 
VD och andra ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet 

ska vidare övervaka och utvärdera utfallet av de rörliga ersätt-
ningarna och hur Munters följer riktlinjerna för ersättningar som 
antagits av bolagsstämman.

Ersättningsutskottet har under 2018 utgjorts av: Joachim 
Zetterlund (ordförande), Christopher Curtis (t.o.m. den 18 
december 2018), Andreas Näsvik och Magnus Lindquist (fr.o.m. 
den 18 december 2018). Ersättningsutskottet hade fyra samman-
träden under 2018. Ledamöternas närvaro framgår av tabellen 
Styrelsens sammansättning på sidan 73.  

7. Koncernledning och VD
Koncernledningen bestod under 2018 av, utöver VD och 
koncernchef, fyra affärsområdeschefer samt CFO, och 
sju chefer ansvariga för de centrala funktionerna Global 
Operations, Global Services, Innovation and Technology, HR 
& Communications, Strategy & Business Development, CSR och 
Investor Relations. 

VD är ansvarig för den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och instruktioner. VD ansvarar däribland för att vidta 
alla nödvändiga åtgärder för att organisationen och kontrollen 
av bolagets bokföring ska ske i enlighet med gällande regler och 
föreskrifter. VD ska även förbereda all nödvändig information och 
stöddokument för styrelsemöten och, om styrelsens ordförande 
begär det, sammankalla styrelsen. VD rapporterar på styrelsemö-
tena och ska lämna motiverade förslag till beslut till styrelsen. 

VD ska säkerställa att styrelseledamöterna kontinuerligt får 
all information som är nödvändig för att bedöma bolagets eko-
nomiska situation. Rapporteringen ska vara av sådan kvalitet att 
det tillåter styrelsen att göra en välgrundad bedömning.

Förändringar i koncernledningen under 2018
Katarina Lindström tillträdde i maj 2018 som chef för Global 
Operations. Sofia Gellar utsågs till HR & Communications chef 
i oktober 2018. Hon ersatte Per-Arne Håkansson som gick i 
pension. Mikael Gantert utsågs till affärsområdeschef för Data 
Center i oktober 2018. Han ersatte Neil Yule som lämnar bola-
get i juni 2019. Johan Ek utsågs till tillförordnad VD och koncern-
chef för Munters i december 2018, dessförinnan var John Peter 
Leesi VD och koncernchef.  

Förändringar i koncernledningen under 2019
I samband med offentliggörandet av delårsrapporten för det 
fjärde kvartalet 2018 meddelade Munters att Jonas Ågrup, 
CFO, lämnar Munters i slutet av 2019 och att rekryteringen av 
en ny CFO har initierats. Vidare meddelades att Peter Lindquist 



76   M U N T E R S   |   Å R S -  O C H  H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G  2 0 1 8  

VD och koncernchef Munters

Global Operations

Finance, IT, IR och StrategyHR, Communications och CSR

Air Treatment AgHort

utsetts till Group Vice President Air Treatment från och med den 
13 februari 2019 att ersätta Scott Haynes. Som ett resultat av 
vissa strukturella förändringar inom Munters meddelades även 
att Munters koncernledning ska bestå av sex medlemmar jämfört 
med tidigare 13. Den nya koncernledningen kommer att bestå 
av VD och koncernchef, Group Vice President och CFO, Group 
Vice President Air Treatment, Group Vice President AgHort, 
Group Vice President Global Operations och Group Vice 
President HR, Communications och CSR.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare utvär-
deras och läggs årligen fram av styrelsen på årsstämman för 
godkännande. Ersättning till VD och CFO bereds av ersätt-
ningsutskottet och beslutas av styrelsen. Ersättning till övriga 
ledande befattningshavare förbereds av VD och beslutas av 
ersättningsutskottet.

Munters ska sträva efter att erbjuda en total ersättning som är 
rimlig och konkurrenskraftig i förhållande till det som gäller i res-
pektive koncernledningsmedlems anställningsland eller region 
och som ska ge Munters möjlighet att rekrytera och behålla de 
ledande befattningshavare som behövs för att bolaget ska nå 
sina mål på kort och lång sikt.

KONCERNSTRUKTUR

behandlades. Revisorn deltar vid årsstämman och beskriver där 
revisionsarbetet och gjorda iakttagelser i revisionsberättelsen. 

Arvode till revisor för revisionsarbetet utgår löpande enligt 
godkänd räkning. Utöver revisionsarbetet har Munters revisions-
byrå EY under året tillhandahållit andra tjänster, främst inom 
förvärv och skattemässiga frågeställningar. För information om 
ersättning till EY se not 33. 

EY är Munters revisor sedan 2010 och Erik Sandström, 
auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen 
för revisorer i Sverige), är huvudansvarig revisor sedan 2012. 
Vid Munters årsstämma 2016 omvaldes EY som revisorer på en 
mandattid om fyra år, till och med årsstämman 2020.

Ersättningen kan bestå av:
 Fast lön
 Rörlig lön
 Andra förmåner såsom pensioner och försäkringar

Styrelsen kommer på årlig basis att utvärdera huruvida ett 
långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås till årsstämman eller 
inte. Årsstämman 2018 beslutade om att införa ett långsiktigt 
incitamentsprogram i form av ett personaloptionsprogram för 
koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner. 

För ytterligare information om ersättningar till ledande befatt-
ningshavare, långsiktiga incitamentsprogram samt pensionsför-
måner, se not 31 och 32.

8. Extern revisor
Munters externa revisor utses av årsstämman. Revisorn granskar 
årsredovisningen och koncernredovisningen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning. Revisionen utförs 
i enlighet med International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. 

Revisionen avrapporteras löpande under året till bolagets 
revisionsutskott. Revisorn har under året deltagit i samtliga 
revisionsutskottsmöten samt på det styrelsemöte då årsbokslutet 

BOLAGSSTYRNING

Erik Sandström
auktoriserad revisor, EY
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INTERN KONTROLL ÖVER  
FINANSIELL RAPPORTERING
Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda samt att 
säkra att det som ska göras blir gjort på det sätt som det är tänkt. 
Intern kontroll är det samlade begreppet för den organisation 
och de system, processer och rutiner som bidrar till detta.

Munters interna kontroll av den finansiella rapporteringen 
baseras på det ramverk som har utgivits av Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO). Detta ramverk omfattar fem olika huvudområden; 
kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och 
kommunikation samt uppföljning. 

Kontrollmiljö
Intern kontroll formas av den övergripande kontrollmiljön. 
Styrelsen ansvarar för att fastställa ett effektivt system för intern 
kontroll och styr arbetet genom VD. Koncernledningen anger 
tonen för verksamheten och påverkar medarbetarnas medveten-
het gällande kontroll. En förutsättning för en stark kontrollmiljö 
är att det finns tydligt definierade värderingar i termer av etik 
och integritet och att dessa kommuniceras genom styrdokument 
såsom interna policyer, riktlinjer, manualer och koder. För den 
finansiella rapporteringen utfärdar koncernledningen inom 
Munters policyer och riktlinjer till alla dotterbolag, vilket följs 
upp med nyhetsbrev, telefonkonferenser och direkta kontrollakti-
viteter. För många redovisningsområden, interna rapporterings-
krav och system hålls även utbildningar.

Riskbedömning
En riskbedömning genomförs årligen i enlighet med koncernens 
policy för riskhantering. Syftet är att identifiera, dokumentera 
och kvantifiera konsekvenser av och sannolikheten för att hän-
delser som inträffar innebär att Munters mål inte kan uppnås kan 
inträffa. Riskbedömningen innefattar identifiering och utvär-
dering av strategiska, operativa, finansiella samt legala och 
regulatoriska risker. Vidare upprättas en åtgärdsplan för de mest 
väsentliga riskerna. För mer information kring Munters riskarbete 
se sidorna 64–67.

Kontrollaktiviteter
Utifrån identifierade risker har kontroller utformats för att 
förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser. 
Kontrollerna sker dels på transaktionsnivå, dels som företags-
övergripande kontroller och dels som IT-generella kontroller. 
Kontrollaktiviteter genomförs i hela organisationen, på alla 

nivåer och för alla funktioner. Transaktionsbaserade kontroller, 
som kan vara antingen manuella eller automatiserade, utförs 
för att hantera risken för fel i den finansiella rapporteringen. 
Exempel på sådana kontroller är avstämningar och analyser. 
Företagsövergripande kontroller avser bland annat att säker-
ställa att instruktioner för attesträtt, befogenheter och ansvar vid 
kreditgivning efterlevs. Exempel på IT-generella kontroller är 
ändringshantering, back-up rutiner och behörigheter. Bolagets 
CFO ansvarar för att säkerställa att identifierade risker relate-
rade till den finansiella rapporteringen på koncernnivå hanteras. 
Inom varje rapporterande enhet ansvarar ekonomipersonalen 
för att nödvändiga kontrollaktiviteter finns på plats samt att 
bokföringen och boksluten är korrekta och rättvisande.  Globala 
controllers samt ekonomichefer i respektive  enhet uppdaterar 
prognoser samt genomför analyser av utfall. Samtliga affärs-
områden presenterar sina finansiella resultat i skriftliga rappor-
ter på månadsbasis för CFO som i sin tur föredrar dessa för 
koncernledningen.

Information och kommunikation
Munters har informations- och kommunikationskanaler som 
syftar till att säkerställa att information identifieras, samlas in och 
kommuniceras på ett sätt och inom en tidsram som möjliggör för 
medarbetare och chefer att utföra sina uppgifter. Instruktioner 
för rapportering och redovisningsriktlinjer förmedlas till berörda 
medarbetare genom månatliga nyhetsbrev och kvartalsvisa 
telefonkonferenser. Koncernen använder ett gemensamt system 
för rapportering och konsolidering av ekonomisk information. 
Styrande dokument i form av policyer, riktlinjer och manualer 
för den finansiella rapporteringen kommuniceras framförallt via 
intranätet och koncernens ekonomihandbok som uppdateras vid 
behov. Information till externa parter kommuniceras på Munters 
webbplats tillsammans med andra nyheter och pressmedde-
landen. Kvartalsrapporter publiceras och kompletteras med 
presentationer och investerarmöten. Årsredovisningen tillhanda-
hålls aktieägare och andra intressenter genom publicering på 
Munters webbplats samt i tryckt version på förfrågan.

Uppföljning
Uppföljning och testning av kontrollaktiviteter utförs löpande 
under året för att säkerställa att risken har beaktats och behand-
lats på ett tillfredsställande sätt. Testningen genomförs av med-
arbetare som är oberoende från kontrollutförandet och besitter 
kompetens att utvärdera kontrollernas genomförande. Kontroller 
som fallerat måste åtgärdas, vilket innebär att åtgärder 

MUNTERS KONTROLLMILJÖ

Informera & 
Kommunicera

måste vidtas och implementeras för att rätta till bristerna. 
Avrapportering sker till revisionsutskottet två gånger per år.
Styrelsen har det yttersta ansvaret för samtliga beslut avseende 
regelefterlevnad inom Munters. Styrelsen granskar och god-
känner årligen policyer för intern kontroll. Vid behov genomförs 
granskning och godkännande oftare. 

Varje enhetschef är ytterst ansvarig för den finansiella infor-
mationen för respektive enhet. Informationen följs vidare upp 
på affärsområdesnivå, av koncernledningen och slutligen av 
styrelsen. Munters finansiella ställning, strategier och investe-
ringar diskuteras vid varje styrelsemöte. Styrelsen ansvarar även 
för uppföljning av den interna kontrollen. Detta arbete innefattar 
bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas för att hantera 
eventuella brister, liksom uppföljning av förslag på åtgärder som 
uppmärksammats i samband med den externa revisionen. 

Utvärdering av behovet av en separat internrevisionsfunktion
Munters har ingen internrevisionsfunktion då styrelsens bedöm-
ning är att företagets interna organisation och processer för 
uppföljning fyller denna funktion på ett tillfredsställande sätt. För 
vissa specialgranskningar kan även externa insatser göras.  

Riskbedömning

Uppföljning

Förbättring Kontrollaktiviteter
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STYRELSE & LEDNING

JOHAN EK

Född 1968. Tillförordnad VD och 
koncernchef.2 Styrelseledamot 
sedan december 2018. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilekonom, Hanken School of 
Economics i Helsingfors, Finland. 
Bred erfarenhet av både ledande 
positioner och styrelsearbete. 
President och CEO i Relacom 
samt President för Powerwave 
Technologies Inc och LGP Allgon.

Pågående uppdrag/befatt ningar: 
Styrelse ordförande i Sunrise 
Medical. Styrelse ledamot i 
Handicare.

Urval av tidigare uppdrag: 
Styrelseordförande i Handi care, 
Saferoad och Corob Engineering 
samt styrelseledamot i Acino och 
Ramirent.

Innehav i Munters Group AB:  
3 000 000 köpoptioner.3 
 
 
 
2 Sedan 18 december 2018. VD och 
koncernchef till och med 18 december 
2018 var John Peter Leesi.

PER HALLIUS

Född 1962. Styrelseledamot sedan 
2013.

 
Utbildning och arbetsliv serfarenhet: 
MBA, Harvard Business School. 
Civilekonom, Handelshögskolan i 
Stockholm. Oberoende rådgivare, 
styrelseledamot och investerare. 
Närmare 25 år inom management-
konsult branschen, senast som Senior 
Partner i Boston Consulting Group.

Pågående uppdrag/befatt ningar: 
Styrelseordförande i Nefab Group 
AB. Vice styrelseordförande i 
Ruukki Construction Oy. Styrelse-
ledamot i PMH Affärsutveckling 
AB, Kemetyl Holding AB, Beowulf 
AB och Quant AB. Industriell 
rådgivare till Nordic Capitals 
Fonder. Rådgivare till ledande 
befattningshavare i stora indu-
striella multinationella företag.

Urval av tidigare uppdrag: 
Styrelseordförande i United 
Minds Samhällsanalys AB och My 
Academy Sweden AB.

Innehav i Munters Group AB:  
84 031 aktier.3

MAGNUS LINDQUIST

Född 1963. Styrelseorförande 
sedan december 2018.1

 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Ekonom, Handelshögskolan 
i Stockholm. Mer än 20 års 
erfarenhet av ledande befattningar 
i globala industriföretag, främst 
som Group Vice President i Autoliv 
och Perstorpkoncernen. Mångårig 
erfarenhet som Senior Partner på 
Triton.

Pågående uppdrag/befattningar:  
Styrelse ordförande i Ryds Bilglas. 

Urval av tidigare uppdrag: 
Ordförande i Norma, Ambea, 
Alimak och Polygon samt 
styrelseledamot i Bravida, 
Mycronic och Ovako. 

Innehav i Munters Group AB:  
3 000 000 köpoptioner.3 
 
 
1 Styrelseordförande till och med 18 

december 2018 var Chris Curtis.

HELEN FASTH GILLSTEDT

Född 1962. Styrelseledamot 
sedan 2017. Ordförande i 
revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilekonom, Handelshög skolan 
i Stockholm. Studier i hållbar 
utveckling, Stockholm Resilience 
Centre vid Stockholms Universitet 
och KTH. Över tjugo års erfarenhet 
i ledande positioner vid Statoil och 
SAS Group.

Pågående uppdrag/befatt ningar: 
Styrelseledamot i Handelsbanken 
Fonder AB, Samhall AB, Humana 
AB, PowerCell AB och VD i Blong 
AB.

Urval av tidigare uppdrag: 
Styrelseledamot i AcadeMedia 
AB, Lindorff Group AS, Intrum 
Justitia AB, Swedesurvey AB, Svefa 
Holding AB (publ).

Innehav i Munters Group AB:  
3 000 aktier.3

ANDREAS NÄSVIK

Född 1975. Styrelseledamot sedan 
2011. Medlem i revisionsutskottet 
och ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilekonom, Handelshögskolan 
i Stockholm. Arbete med 
corporate finance, private 
equity, mezzanininvestering samt 
skuldsanering vid Deutsche Bank, 
Goldman Sachs Investment Banking 
och Goldman Sachs Capital 
Partners.

Pågående uppdrag/befattningar: 
Styrelseledamot i Ryds Bilglas, 
Partner i NC Advisory AB, 
rådgivare till Nordic Capitals 
Fonder och styrelseledamot i 
Intrum AB.

Urval av tidigare uppdrag:  
Styrelseledamot i Lindorff AB.

Innehav i Munters Group AB: –3 

Styrelse  

3 Inget indirekt innehav.

KRISTIAN SILDEBY

Född 1976. Styrelseledamot sedan 
2017.

 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilekonom, Handelshögskolan 
i Stockholm. Investment Manager 
och CFO i FAM AB. Tidigare Vice 
President, Head of Finance and 
Risk Management på Investor AB.

Pågående uppdrag/befattningar: 
Styrelseordförande i 82an Invest 
AB, styrelseledamot i Höganäs AB, 
Nefab Holding AB, Sol Voltaics 
AB, QuNano AB och Kivra AB.

Urval av tidigare uppdrag: 
Styrelseordförande i Blasieholmen 
54 Restaurang AB. Styrelseledamot 
i Lindström & Göthberg Executive 
Development AB, Power Wind 
Partners AB, Elk Holding AB och 
Mathias Dahlgren Innovations AB.

Innehav i Munters Group AB:  
6 000 aktier.3 
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JOACHIM ZETTERLUND

Född 1963. Styrelseledamot 
sedan 2012. Ordförande i 
ersättningsutskottet.

Utbildning och arbets livserfarenhet: 
Executive Vice President Europe 
Corechange, Managing Director 
Preferred Accounts Division Dell 
UK, Vice President Northern 
Europe Cambridge Technology 
Partners och Business Area 
Manager Digital Medias 
Expressen.

Pågående uppdrag/befattningar: 
Styrelseordförande i One Agency 
AB och FörlagsSystem AB. 
Styrelseledamot i MHI Investments 
AB, JZ Business Development AB, 
Quant AB och Xpeedio Support 
Solutions AB.

Urval av tidigare uppdrag: 
Styrelseordförande i Office 
IT-Partner i Sverige AB. 
Styrelseledamot i Basset AB och 
Tailormade Consulting Group 
Sweden AB.

Innehav i Munters Group AB:  
84 031 aktier.3

LENA OLVING

Född 1956. Styrelseledamot sedan 
2017. Medlem i revisionsutskottet.

 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilingenjör, Chalmers tekniska 
högskola. VD och koncernchef 
för Mycronic AB (publ). Flera 
ledningsuppdrag inklusive 
koncernledningen för Volvo Cars. 
COO och Deputy CEO på Saab 
AB (publ) och VD på Samhall 
Högland AB.

Pågående uppdrag/befattningar: 
Styrelseordförande för Kungliga 
Operan AB. Styrelseledamot 
i ASSA ABLOY AB (publ), 
Investment AB Latour (publ), IVA:s 
Näringslivsråd, Teknikföretagen 
och Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning.

Urval av tidigare uppdrag:  
Styrelseledamot i Alfa Laval AB 
(publ), Gunnebo AB (publ), Norsk 
Hydro A/S (publ) och Novozymes 
A/S (publ).

Innehav i Munters Group AB: 
500 aktier.3 

PIA NORDQVIST

Född 1973. Styrelseledamot sedan 
2004. Arbetstagar representant 
utsedd av Unionen.

Befattning i Munters: Senior 
Business Application Specialist i 
Munters AB.

Innehav i Munters Group AB: –3

ROBERT WAHLGREN

Född 1969. Suppleant sedan 
2009. Arbetstagarrepresentant 
utsedd av Unionen.

Befattning i Munters: Customized 
Project Engineering Coordinator i 
Munters Europe AB.

Innehav i Munters Group AB: –3

SIMON HENRIKSSON

Född 1984. Suppleant sedan 
2017. Arbetstagarrepresentant 
utsedd av IF Metall.

Befattning i Munters:  
Materialförsörjning, Tobofabriken.

Innehav i Munters Group AB:  
350 aktier.3

3 Inget indirekt innehav
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STYRELSE & LEDNING

Ledning 
SOFIA GELLAR

Född 1971. Group Vice President 
HR, Communications och CSR 
sedan 2018.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Kandidatexamen i Human 
Resources Development and 
Labor Relations från Stockholms 
Universitet. Mer än 20 års 
erfarenhet inom HR-området, 
bland annat som Head of 
Corporate HR and Head of HR 
Support på Scania, Head of 
Talent Management SSAB EMEA 
och VP Human Resources Ruukki 
Construction. 

Innehav i Munters Group AB:

35 770 teckningsoptioner.

PETER LINDQVIST

Född 1961. Interim Group Vice 
President Business Area Air 
Treatment sedan februari 2019.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilekonomexamen i finansiell 
ekonomi från Schiller University, 
London. Mer än 25 års erfarenhet 
av ledande befattningar, bland 
annat som Executive Vice 
President Handicare AB, Sales & 
Marketing. VD för AxIndustries 
AB och VD för Human Care AB. 
Styrelseerfarenhet från flera bolag.

Innehav i Munters Group AB: –

KATARINA LINDSTRÖM

Född 1965. Group Vice President 
Global Operations sedan 2018.

 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Bergsingenjör, Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm. Olika 
ledande befattningar inom Volvo 
sedan 1988, bl a som Senior 
Vice President International 
Manufacturing, Volvo Group 
Trucks Operation samt Chef för 
Operations och Supply Chain 
Management hos Volvo Group 
Trucks Operation.

Pågående uppdrag: 
Styrelseledamot Gränges 
och medlem i Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademien.

Innehav i Munters Group AB:  
10 000 aktier.

JONAS ÅGRUP

Född 1960. Group Vice President 
och Chief Financial Officer sedan 
2011.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilekonom, Stockholms 
universitet. Diverse befattningar 
inom ÅF, WM-data, Cardo och 
Atlas Copco.

Pågående uppdrag: 
Styrelseledamot i Handelsbanken 
Kista.

Innehav i Munters Group AB: 
319 035 aktier och 415 000 
teckningsoptioner.

 

PETER GISEL-EKDAHL

Född 1970. Group Vice President 
AgHort sedan 2011.

 
Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilingenjör i Kemiteknik, 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
MBA, Handelshögskolan i 
Köpenhamn. Diverse befattningar 
inom Wedholms och Hackman.

Pågående uppdrag: 
Styrelseledamot i ABECE AB och 
Wedcooling AB.

Tidigare uppdrag: 
Styrelsesuppleant i Drivec AB.

Innehav i Munters Group AB: 
191 176 aktier och 295 000 
teckningsoptioner.

JOHAN EK

Född 1968. Tillförordnad VD och 
koncernchef sedan december 
2018.1

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilekonom, Hanken School of 
Economics i Helsingfors, Finland. 
Bred erfarenhet av både ledande 
positioner och styrelsearbete. 
President och CEO i Relacom 
samt President för Powerwave 
Technologies Inc och LGP Allgon.

Pågående uppdrag: 
Styrelse ordförande i Sunrise 
Medical. Styrelse ledamot i 
Handicare.

Urval av tidigare uppdrag: 
Styrelseordförande i Handi care, 
Saferoad och Corob Engineering 
samt styrelseledamot i Acino och 
Ramirent.

Innehav i Munters Group AB:  
3 000 000 köpoptioner.2

1 VD och koncernchef till och med 18 
december 2018 var John Peter Leesi.

2 Inget indirekt innehav.



Revisorns yttrande
REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE  
DEN LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Till bolagsstämman i Munters Group AB (publ.),  
org.nr 556819-2321

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten vars 
omfattning framgår på sid 52 och för att den är upprättad i 
enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten 
har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning 
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig 
grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 12 april 2019
Ernst & Young AB

Erik Sandström
Auktoriserad revisor

REVISORS YTTRANDE OM  
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN
Till bolagsstämman i Munters Group AB (publ.),  
org. nr 556819-2321

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrap-
porten för räkenskapsåret 2018-01-01–2018-12-31, på 
sidorna 70–77 och för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns 
granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår 
granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning 
och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna 
granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i 
enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredo-
visningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är 
förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt 
är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm 12 april 2019
Ernst & Young AB

Erik Sandström
Auktoriserad revisor 
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