
 

Anbudsförfrågan revisionsuppdrag 
 

Styrelsen för Munters Group AB kommer att genomföra en anbudsprocess för externrevisionen av 
Munters-koncernen och i enlighet med EU:s förordning nr 537/2014 vill vi bjuda in till deltagande i 
denna process. Alla “Big 4” är inbjudna att lämna anbud och inbjudningsbrev publiceras även på 
koncernens hemsida för att möjliggöra för övriga byråer att lämna anbud. Upphandlingen kommer att 
genomföras enligt följande tidsplan. Vänligen informera oss senast den 17 augusti om din byrå avser 
att delta. 
 

Det övergripande förfarandet för anbudsgivaren är att: 

• Delta i en företagspresentation på Munters huvudkontor i Kista (Borgarfjordsgatan 16, Stockholm) 
den 9 eller 10 september. Under denna presentation kommer Munters att presentera Munters-
koncernen i allmänna termer samt vad vi letar efter när det gäller omfattning av revisionen och 
beslutskriterier i processen. Samtidigt har Ni möjlighet att kort presentera Ert företag, de 
föreslagna teammedlemmarna och varför Ni är intresserad av att lämna anbud. Deltagare vid detta 
presentationsmöte kommer från Munters sida vara Annette Kumlien (GVP, CFO), Anna Sandberg 
(Director Group Financial Control), Martin Önneflod (VP Business Control, Development & 
Strategy) & Ena Ryan (Director Global Sourcing). Vänligen reservera de nämnda datumen, 
individuella tider följer. 
 

• Skicka ett skriftligt anbudsbrev med resurser, föreslagen utformning av revisionen, teamet och 
revisionsarvodet senast den 2 november. Det skriftliga anbudsbrevet kommer att lämnas in via 
Scan Market (Munters e-Sourcing-lösning) där ett antal frågor relaterade till beslutskriterierna 
även behöver besvaras. Information om vad som ska inkluderas i anbudsbrevet och Munters 
beslutskriterier kommer att ges på presentationsdagen i september och kommer att distribueras kort 
därefter.  
 

• Om utvald, baserat på mottagen information/uppfattning från presentationsdagen samt 
revisionsanbudsbrevet, göra en presentation av anbudet till vår utvärderingsgrupp bestående av 
Helen Fasth Gillstedt (ordförande för revisionsutskottet), Annette Kumlien, Anna Sandberg, 
Martin Önneflod och Ena Ryan den 17 och 18 november på Munters kontor i Kista. 
 

Det slutliga beslutet/rekommendationen kommer att fattas i början av december.  Nedan presenteras en 
översiktlig tidsplan för anbudsprocessen. 

Vår avsikt är att anlita en revisionsbyrå som skapar en effektiv revisionsprocess och som samtidigt 
bidrar till ökat affärsvärde för Munters. Viktiga beslutskriterier i vår utvärdering kommer att beskrivas 
och kommuniceras på presentationsdagen i september. 

Vi skulle uppskatta att bli informerad om Ert företag avser att delta i anbudsprocessen senast den 17 
augusti. Vid det tillfället behöver vi också att Ni skriver under ett Non-disclosure-avtal samt 
återkommer med vem från Ert företag, namn, titel och kontaktinformation, som kommer att delta i 
presentationsmötet i september. 

Med anledning av att en person i utvärderingsgruppen är engelsktalande krävs att anbudsbrevet och 
alla presentationer hålls på engelska. Och beroende på utvecklingen av den rådande Corona-
situationen kommer vi naturligtvis att följa de senaste rekommendationerna och omständigheterna, 
vilket kan påverka det planerade fysiska mötet. 



 
Önskas ytterligare information, vänligen kontakta Anna Sandberg, Director Group Financial Control, 
på telefonnummer 072-454 17 88 eller e-postadress anna.sandberg@munters.se. 

 

 

Tidsschema för revisionsanbudsprocessen 

Aktivitet Datum 

Heads-up och tidtabell för anbudsprocess till anbudsgivare Slutet av maj  

Anbudsgivare att bekräfta deltagande i revisionsanbudsprocessen och underteckna avtal om 
Non-disclosure 

17 augusti 

Presentation av Munters-koncernen, omfattning och beslutskriterier för anbudsgivare 9-10 september 

Anbudsförfrågan (RFP) skickas ut till anbudsgivarna och tillgång till datarum lämnas Mitten av september 

Sisat dag för inkommande av frågor från anbudsgivare  30 september 

Svar på frågor från anbudsgivare distribueras via Scan Market 26 oktober  

Sisat dag för inkommande av anbudsbrev  2 november 

Anbudspresentation av utvalda företag till Munters utvärderingsgrupp * 17-18 november 

Beslut om förstahandsval fattas av revisionskommittén för rekommendation till 
valberedningen 

Början december 

Anbudsgivare informerade om önskad byrå Mitten december 

Kallelse till årsstämma skickas ut April 2021 

Årsstämma  Maj 2021 

* Helen Fasth Gillstedt (Ordförande i revisionsutskottet), Annette Kumlien (GVP, CFO), Anna Sandberg (Director Group 
Financial Control), Martin Önneflod (VP Business Control, Development & Strategy) & Ena Ryan (Director Global 
Sourcing) 
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