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Fjärde kvartalet 2017  Januari–december 2017 
Orderingången ökade med 22 %  till 1 821 Mkr (1 491) varav 23 %  or-
ganiskt. Kvartalet innehöll en order inom Data Centers-verksamheten 
om 450 mkr som mottogs i november 2017. 
Nettoomsättningen minskade med 1 %  till 1 811 Mkr (1 823) medan 
den organiska tillväxten var oförändrad, påverkad av den lägre netto-
omsättningen för Data Centers-verksamheten. 
Orderstocken ökade med 36 %  till 2 365 Mkr (1 741). 
Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 44 %  till 127 Mkr (228), 
främst till följd av ett lägre resultat för Data Centers. 
Justerad EBITA minskade med 36 %  till 174 Mkr (274), vilket motsva-
rar en justerad EBITA-marginal på 9,6 %  (15,0). 
Nettoresultatet uppgick till 152 Mkr (105). 
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 Mkr (114).  
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 
0,83 kronor (6,32). 
 
 
 
 
 

 Orderingången ökade med 13 %  till 7 197 Mkr (6 373) varav  
10 %  organiskt. 
Nettoomsättningen ökade med 9 %  till 6 604 Mkr (6 040), varav 
6 %  var organisk tillväxt. 
Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 22 %  till 453 Mkr (577), 
främst till följd av ett lägre resultat för Data Centers. 
Justerad EBITA minskade med 14 %  till 675 Mkr (781), vilket mots-
varar en justerad EBITA-marginal på 10,2 % (12,9). 
Nettoresultatet uppgick till 173 Mkr (85). 
Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till  
235 Mkr (277). 
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till  
1,45 kronor (5,08). 
Styrelsen föreslår att en utdelning om 0,30 kronor per aktie betalas 
för räkenskapsåret 2017. 
 
Händelser efter periodens utgång 
Katarina Lindström utnämndes till President Global Operations och 
kommer att tillträda sin tjänst under våren 2018. 

   

FINANSIELL SAMMANFATTNING 

 

Ett antal av siffrorna som presenteras ovan benämns ofta som alternativa nyckeltal. Definitioner framgår på sidan 25. 

MSEK 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆%

Orderstock 2 365 1 741 36 2 365 1 741 36
Orderingång 1 821 1 491 22 7 197 6 373 13
Nettoomsättning 1 811 1 823 -1 6 604 6 040 9
Rörelseresultat (EBIT) 127 228 -44 453 577 -22
Justerad EBITA 174 274 -36 675 781 -14
Justerad EBITA marginal, % 9,6 15,0 10,2 12,9
Periodens resultat 152 105 45 173 85 104
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,83 6,32 -87 1,45 5,08 -71
Operativt kassaflöde -8 114 235 277 -15
Nettoskuld 2 661 2 724 -2 2 661 2 724 -2
Nettoskuld/justerad EBITDA, R12 3.5x 3.2x
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Kommentarer från VD 
STABIL T ILLVÄXT UNDER ÅRET, RESULTATET PÅVERKADES 
AV OPERATIVA UTMANINGAR 
 
Orderingången under fjärde kvartalet ökade med 23 % organiskt, drivet av en god utveckling för affärsom-
rådena Data Centers och Air Treatment. Koncernens nettoomsättning var oförändrad organiskt under fjärde 
kv artalet, med tillväxt inom Air Treatment och AgHort, men med en lägre nettoomsättning inom Data Cen-
ters och Mist Elimination. Justerad EBITA för fjärde kvartalet var lägre än samma period föregående år, 
främst till följd av  ett negativ t resultat inom Data Centers-verksamheten på grund av en låg nivå av leveran-
ser under kv artalets första hälft och höga initiala projektkostnader. 
F o r tsatt t illväxt i våra prioriterade mar knadssegment  
Under 2017 ökade koncernens nettoomsättning med 9 %, varav 6 % organiskt. Jag är glad att kunna kon-
statera att v i v äxer väl i linje med den övergripande marknadstillväxten inom våra utvalda nischsegment 
och geografiska områden under året. 

Inom Air Treatment såg v i en sund nettoomsättningstillväxt under året i linje med den prognosticerade över-
gripande marknadstillväxten och ett starkt resultat inom båda undersegmenten Industrial och Commercial. I 
sy nnerhet inom elektronik har vår tidiga medverkan i många litiumbatteriproduktionsprojekt, vanligtvis med 
långa ledtider, fått till följd att v i har kunnat ta hem bety dande order i samtliga regioner.  

Data Centers nettoomsättning ökade i linje med marknaden under 2017, med en sund orderstock när vi nu 
går in i 2018. Efterfrågan förblir ojämn och något oförutsägbar, och den ojämna orderingången skapar inef-
fektiv itet i tillv erkningen. För att förstärka vår ledande ställning fortsätter v i att utv eckla nya produkter för att 
uppfy lla kundernas skiftande behov och verksamhetsmiljöer. 

Inom AgHort redov isar vi en viss nettoomsättningstillväxt trots de cykliskt svagare marknadsförhållandena 
under året. Vi förv äntar oss att kundernas investeringsnivåer inom det v iktiga amerikanska layer-marknads-
segmentet börjar återhämta sig under det första halvåret 2018. Under fjärde kvartalet mottog vi en order på 
processkontroll inom broilersegmentet i USA baserat på vår nya mjukvaru- och uppkopplingslösning, som 
går under namnet Echo/Sonar och som utvecklats i samarbete med MTech Systems, som vi förvärvade i 
början av  2017. Denna lansering och order är av strategisk betydelse och har potential att förändra hela 
branschen genom en ökad effektivitet och kontroll i hela produktionskedjan för broilers. 

Vårt affärsområde Mist Elimination har ställts inför vissa motgångar under året till följd av  en låg efterfrågan på marknaderna för rening av rökgaser från kol (FGD). 
Nettoomsättningen minskade under året och som ett sv ar på den utvecklingen har vi ökat takten i v år övergång mot processindustrin och marknaden för avgasrening 
på farty g, där v i ser mer hållbara och sunda tillväxtnivåer. 

Munters Serv ice-verksamhet v äxte med 11 % under året, till följd av  en ytterligare penetration av vår installerade bas med våra befintliga servicelösningar inklusive 
serv iceavtal, samt introduktionen av nya uppgraderings- och hyreslösningar. Vi förväntar oss att serviceverksamheten kommer att v ara en våra snabbast växande 
v erksamheter framöver. När det gäller v år strategi för tillv äxtmarknader är det också glädjande att koncernens orderingång i Kina ökade med 34 % under året.  

Å tg ärdsplan för att  öka lönsamheten  
Koncernens justerade EBITA för helåret 2017 minskade till 675 Mkr (781), vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 10,2 % (12,9), vilket var betydligt lägre än 
v åra förv äntningar. Resultatet för 2017 påv erkades negativt av en operationell ineffektivitet inom två områden, Data Centers och i Mexiko. Under året har vi stött på 
operationella utmaningar i v år snabbväxande Data Center-verksamhet, inklusive projekt som har skjutits upp, försenade projekt samt ineffektivitet i tillv erkningen i 
Europa. Det är stora och komplexa order som har inneburit ett bety dande tekniskt arbete och utvecklingsarbete. Startkostnaderna för några av projekten har också 
v arit högre än v äntat. I framtiden måste vi hitta bety dligt mer effektiva sätt att hantera den ojämna orderingången och utmaningarna i produktionen inom denna 
snabbv äxande verksamhet.  

I december implementerade vi en åtgärdsplan för att gradv is förbättra lönsamheten inom affärsområdet Data Centers under 2018 och framåt. Omläggningen av 
arbetsflödet i produktionen påbörjades i januari, och saktade tillfälligt ner produktionstakten men kommer att leda till en förbättrad produktiv itet framöver. Som tidigare 
kommunicerat kommer första kvartalet 2018 att påv erkas av vissa återstående projektkostnader.  

En del av  v åra produktionslinjer för evaporativa kyldynor i Monterrey i Mexiko har stött på utmaningar i produktionsavkastning och effektivitet under 2017. Det har 
orsakat förseningar och blivit kostsamt. Våra förbättringsåtgärder har varit framgångsrika och produktionsavkastningen har gradvis förbättrats. För att kunna klara 
den höga marknadsefterfrågan och förbättra effektiv iteten y tterligare har vi beslutat att utv eckla en ny produktionsprocess för v åra glasfiberbaserade produkter samt 
inv estera i ett ny tt produktionsutvecklingslabb i USA. 
M u n ters framöver – vår väg mot fortsatt  t illväxt   
Munters sv arar upp mot några av de globala megatrenderna på våra utvalda nischmarknader, däribland att möta behovet av ökad energieffektivitet, hållbarhet, upp-
kopplingsmöjligheter samt kraven på våra kunders produktionsmiljöer. Vår affärsplan för 2018 omfattar ett flertal spännande produktlanseringar inom affärsområdena 
AgHort, AirTreatment och Data Centers, ett förbättrat IoT-ebjudande, försäljningsinitiativ inom våra utvalda nischsegment, fortsatt utv eckling och penetration av vårt 
serv iceerbjudande i vår installerade kundbas samt v erksamhetsförbättringar.  

När v i ser på 2018 förväntar vi oss fortsatt gynnsamma marknadsförhållanden för de flesta av  våra marknadssegment, och de program vi driver kommer att förbättra 
bolagets resultat under året. På kv artalsbasis förväntar vi oss en lägre justerad EBITA för koncernen under första kvartalet 2018 jämfört med samma period föregå-
ende år, till följd av  en mindre fördelaktig försäljningsmix för Air Treatment och lägre marginaler inom Data Centers, men vi förväntar oss att se en förbättring av  
justerad EBITA för koncernen under resten av 2018. Vi är fortsatt öv ertygade om att de steg v i tar kommer att leda till att v i når v åra finansiella mål på medellång sikt.  

John Peter Leesi, VD 
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Koncernens finansiella resultat 

ORDERINGÅNG OCH NETTOOMSÄTTNING  
 

 
 

Orderingången under det fjärde kv artalet ökade med 22 % till 1 821 Mkr (1 491) v arav  23 % organiskt. Air 
Treatment och Data Centers redov isade en stark organisk tillv äx t under kv artalet om 7 % respektiv e 185 %. För 
AgHort v ar lay ermarknaden i USA fortsatt sv ag under kv artalet. Mist Elimination upplev de en bety dande nedgång 
inom rening av  rökgaser (FGD) i Kina under fjärde kv artalet, med en negativ  organisk tillv äx t som följd. De 
strukturella effekterna uppgick till 4 %, inklusiv e förv ärv en av  MTech Sy stems, Kevin och Edata. 

Orderingången under helåret ökade med 13 % till 7 197 Mkr (6 373), v arav  10 % v ar organisk tillv äx t. Ökningen 
berodde främst på en stark orderingång inom Air Treatment och Data Centers. AgHort redov isade en mindre 
organisk tillv äx t för perioden januari–december trots den nuv arande nedgången på marknaden.  

Nettoomsättningen under fjärde kv artalet minskade med 1 % till 1 811 Mkr (1 823) medan den organiska tillv äx ten 
v ar oförändrad. Air Treatment och AgHort redov isade en positiv  tillv äx t medan de öv riga affärsområdena 
redov isade en negativ  organisk tillv äx t. Data Centers nettoomsättning under kv artalet v ar lägre än föregående år 
till följd av  ineffektiv itet i produktionen i Europa.  

Nettoomsättningen för helåret 2017 ökade med 9 % till 6 604 Mkr (6 040), v arav  6 % v ar organisk tillv äx t. 
Ökningen berodde på tillv äx ten inom Air Treatment och Data Centers, medan AgHort och Mist Elimination 
redov isade en negativ  organisk tillv äx t. De strukturella effekterna inom nettoomsättningen uppgick till 3 %, 
bestående av  förv ärv en.  

Nettoomsättningen för Serv ices för helåret 2017 ökade med 11 % till 718 Mkr (649), driv et av  en stark tillv äx t inom 
serv iceav tal, reservdelar, uppgraderingar till Plug-fläktar samt en uthy rningsv erksamhet under utv eckling. 

RÖRELSERESULTAT (EBIT) 
Rörelseresultat (EBIT) minskade under fjärde kv artalet med 44 % till 127 Mkr (228) påv erkat av  av skrivningar på materiella anläggningstillgångar om            
-22 Mkr (-20) och nedskriv ningar av  immateriella anläggningstillgångar om -47 Mkr (-49), v arav  -42 Mkr (-44) av såg öv erv ärden ackumulerade genom för-
v ärv . 

Rörelseresultat (EBIT) för helåret 2017 minskade med 22 % till 453 Mkr (577) påv erkat av  av skrivningar på materiella anläggningstillgångar om -79 Mkr      
(-75) och nedskriv ningar av  immateriella anläggningstillgångar om -209 Mkr (-187), v arav  -189 Mkr (-169) av såg öv ervärden ackumulerade genom förv ärv . 

JUSTERAD EBITA 
Justerad EBITA minskade under fjärde kv artalet med 36 % till 174 Mkr (274), v ilket motsv arar en justerad EBITA-marginal på 9,6 % (15,0). 

Affärsområde Air Treatment redov isade tillv äx t i justerad EBITA under kv artalet, men påv erkades negativ t av  fortsatt ineffektiv itet i Munters 
produktionsanläggning i Mex iko. Data Centers påv erkades negativ t av  lev eranser som v ar lägre än planerat och ineffektiv itet i Europa. För AgHort ökade 
justerad EBITA som ett resultat av  en organisk nettoomsättningstillv äx t och strukturella effekter. Justerad EBITA för Mist Elimination minskade, främst 
påv erkad av  en lägre nettoomsättning från rening av  rökgaser (FGD) i Kina.  

Justerad EBITA för helåret 2017 minskade med 14 % till 675 Mkr (781), v ilket motsv arar en justerad EBITA-marginal på 10,2 % (12,9).  

FINANSNETTO OCH VINST/RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 
Finansiella intäkter och kostnader för fjärde kv artalet uppgick till -28 (-116). Förbättringen jämfört med samma kv artal föregående år berodde på bättre v ill-
kor för den ex terna finansieringen samt att räntekostnader hänförliga till det tidigare aktieägarlånet har upphört efter konv erteringen till eget kapital i 
maj 2017. Den sammanlagda genomsnittliga v iktade räntan inklusiv e av gifter v id utgången av  kv artalet uppgick till 3,5 % (6,8). 

MSEK Kv4 ∆% jan-dec ∆% Kv4 ∆% jan-dec ∆%
Innevarande period 1 821 7 197 1 811 6 604
Föregående period 1 491 6 373 1 823 6 040
Förändring 330 22 825 13 -13 -1 564 9
Organisk tillväxt 349 23 667 10 -6 -0 380 6
Valutakurseffekt -76 -5 26 0 -66 -4 23 0
Strukturell effekt 57 4 131 2 59 3 160 3

Orderingång Nettoomsättning

Or der ingång, MSEK 

   
 
Nettoomsättning (MSEK) 

   
 
Juster ad EBITA (MSEK) 
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SKATT 
Inkomstskatten för fjärde kv artalet uppgick till 53 Mkr (-8,0). 
 
Påv erkan från den amerikanska skattereformen (Tax  Cuts & Jobs Act) för fjärde kv artalet v ar en icke-återkommande nettoresultateffekt om 74,5 Mkr, till 
följd av  en omv ärdering av  uppskjuten skatteskuld, i huv udsak hänförlig till tidigare förv ärv , till den lägre skattesatsen. 
 
Skattekostnaden under fjärde kv artalet påv erkades också negativ t med -5,9 Mkr av seende omv ärderingen av  uppskjutna skattefordringar i Belgien och 
Kina, till följd av  en minskning av  skattesatsen för 2018. Vidare påv erkade förändringar i uppskjutna skattesatser, hänförliga till förluster öv erförda i ny  räk-
ning huv udsakligen i Sv erige och Ty skland, skattekostnaden positiv t med 9,5 Mkr. De icke-återkommande skatteeffekterna har inte påv erkat kassaflödet 
under fjärde kv artalet.  
 
Den effektiv a skattesatsen för helåret 2017, ex klusive påv erkan av den ov an nämnda skattereformen i USA, v ar 35 % (45). Skattekostnaden påv erkades 
också negativ t av  de icke av dragsgilla räntekostnaderna hänförliga till aktieägarlånen före konv erteringen i maj, uppgående till -16 Mkr. Den påv erkades 
också positiv t av  tilläggsköpeskillingen för HB under andra kv artalet, uppgående till 12 Mkr.  
 
Den effektiv a skattesatsen under 2017 drev s också av  högre skatt i några av  de länder där koncernen bedriv er v erksamhet, främst USA. Som ett resultat av  
den sänkta skattesatsen i USA från och med den 1 januari 2018 förv äntas emellertid den effektiv a skattesatsen minska y tterligare under 2018.  

KASSAFLÖDE OCH SYSSELSATT KAPITAL 
Kassaflöde från den löpande v erksamheten uppgick till -8 Mkr (114) under fjärde kv artalet, och påv erkades negativ t av  en ökning av  rörelsekapitalet mot-
sv arande -174 (-52), främst hänförligt till lägre förskottsbetalningar från kunderna och ökade kundfordringar som förv äntas betalas i början av  2018. Kassa-
flöde från den löpande v erksamheten uppgick till 235 Mkr (277) under perioden januari–december. En betalning från en kund om 26 miljoner euro erhölls i 
början av  2018. 

Kassaflöde från finansieringsv erksamheten för fjärde kv artalet uppgick till -6 Mkr (133). 

Genomsnittligt sy sselsatt kapital för året uppgick till 6 501 Mkr (6 066). Av kastning på sy sselsatt kapital (ROCE) uppgick till 9 % (10) för året. 

Av kastning på sy sselsatt kapital (ROCE) med EBIT justerat för jämförelsestörande poster och sy sselsatt kapital justerat för goodw ill för helåret uppgick till 
25 % (30). 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 
Bö rsnotering 
Munters noterades på Nasdaq Stockholm den 19 maj 2017. Priset per aktie i Erbjudandet v ar 55 SEK, v ilket motsv arade ett totalt v ärde på antalet utestå-
ende aktier i Munters om 10 098 Mkr. 

Erbjudandet bestod av  73 439 120 aktier, v arav  1 872 728 ny a aktier emitterades av  Bolaget. Återstående 71 566 392 befintliga aktier erbjöds främst av  de 
största aktieägarna: Nordic Capital Fund VII och Fiv e Arrow s. Erbjudandet med ny a aktier gav  Munters ett bruttotillskott om 103 Mkr. 

När öv ertilldelningsoptionen hade utny ttjats fullt ut uppgick Erbjudandets v ärde till omkring 4 524 Mkr, v ilket motsv arade omkring 44,8 % av  det totala antalet 
utestående aktier i Munters efter att Erbjudandet hade fullgjorts. 

Till följd av  kv ittningsemissionen och den kontanta ny emissionen som genomfördes av  Munters Group AB i samband med börsnoteringen ny ligen har anta-
let aktier och rösträtter i bolaget ökat med 166 799 454 sty cken sedan första handelsdagen på Nasdaq Stockholm. 

Per den 31 december 2017 fanns det sammanlagt 183 597 802 aktier och rösträtter i Munters Group AB. 

Akt iekapital 
I samband med noteringen av  Munters aktier på Nasdaq Stockholm konv erterades samtliga preferensaktier och stamaktier i bolaget till en serie av  utestå-
ende stamaktier. Dessutom gjordes en riktad kv ittningsemission av  ny a stamaktier till de säljande aktieägarna mot en kv ittning av  aktieägarlån till bolaget. 
Den ex tra bolagsstämman som hölls den 7 maj 2017 beslutade om följande bolagshändelser för att utföra aktiekonv erteringen och kv ittningsemissionen. 

1. En konv ertering av  v arje utestående preferensaktie (preferensaktier av  serie A och B) och v arje stamaktie (stamaktier av  serie A och B) till en ny  
stamaktie (stamaktier av  serie B). 

2. En riktad kv ittningsemission av  ny a stamaktier görs, med undantag för aktieägarnas företrädesrätter, till de säljande aktieägarna mot en kv ittning 
av  aktieägarlån till bolaget. Det uppskattas att det sammanlagda v ärdet på aktieägarlånen och den upplupna räntan på dessa uppgick till 
2 553 Mkr respektiv e 251 Mkr per den 19 maj 2017. Kv ittningsemissionen omfattade en emission av  upp till 164 926 726 aktier.  

I n citamentsprogram 
På den ex tra bolagsstämman som hölls den 7 maj 2017 fattades beslut om att ge ut teckningsoptioner som en del i ett incitamentsprogram för v issa med-
lemmar i koncernledningen (”deltagarna”). Incitamentsprogrammet omfattar totalt åtta personer och högst 5 222 000 teckningsoptioner. Deltagarna kan 
teckna sig för teckningsoptioner till ett marknadsv ärde som motsv arar totalt högst 17,99 Mkr. Det högsta antalet teckningsoptioner som deltagarna kan 
teckna sig för motsv arar omkring 2,77 % av  Bolagets aktiekapital efter att Erbjudandet har fullgjorts och under förutsättning att samtliga teckningsoptioner 
utny ttjas. 

Teckningsoptionerna gav s ut i tv å separata serier. Varje deltagare tecknar sig för lika många teckningsoptioner i båda serierna. Antalet teckningsoptioner 
per deltagare och serie beror på deltagarnas ställning inom koncernen och antalet aktier som deltagaren innehar när programmet startar. Serie 2017/2019 
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omfattar upp till 2 611 000 teckningsoptioner som kan utny ttjas under följande teckningsperiod: 19 maj–19 nov ember 2019, med undantag för den trettioda-
garsperiod som föregår (a) dagen för publicering av  bolagets delårsrapport för andra kv artalet 2019 samt (b) dagen för publicering av  Bolagets delårsrapport 
för tredje kv artalet 2019. Lösenpriset i serie 2017/2019 motsv arar 121,22 % av  priset i erbjudandet. 

Serie 2017/2020 omfattar upp till 2 611 000 teckningsoptioner som kan utny ttjas under följande teckningsperiod: 19 maj–19 nov ember 2020, med undantag 
för den trettiodagarsperiod som föregår (a) dagen för publicering av  bolagets delårsrapport för andra kv artalet 2020 samt (b) dagen för publicering av  Bola-
gets delårsrapport för tredje kv artalet 2020. Lösenpriset i serie 2017/2020 motsv arar 130,91 % av  priset i erbjudandet.  

Bolaget förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptioner, till ex empel om deltagarens anställning inom Bolaget upphör. 

Mer information om programmen finns på https://w ww.munters.com/en/corporate-gov ernance/management/share-related-incentiv e-program/ 

F ö rändringar i  Munters styrelse 
Helen Fasth Gillstedt v aldes till sty relseledamot och till ordförande för rev isionsutskottet v id en ex tra bolagsstämma den 3 februari 2017. På årsstämman 
som hölls den 28 mars 2017 v aldes Lena Olv ing in som ny  sty relseledamot. Kristian Sildeby  v aldes till sty relseledamot på den ex tra bolagsstämman som 
hölls den 7 maj 2017. Mer information om Munters sty relse finns på https://w w w.munters.com/en/corporate-gov ernance/board-of-directors/ 

F ö rändringar i  Munters koncernledning 
Den 17 mars utnämndes Sara Punkki till Group Vice President Corporate Social Responsibility  (CSR) och medlem av  koncernledningen. Den 11 juli 2017 
meddelade Munters följande förändringar i koncernledningen. Wolf Frank utnämndes till v d affärsområde Mist Elimination från och med den 1 augusti 2017, 
en post han innehar utöv er sitt nuv arande ansv arsområde som v d för Munters Kina. Wolf har v arit en framgångsrik ledare för ett antal olika v erksamheter 
inom Munters de senaste åren, och senast har han utökat Munters v erksamhet i Kina. Per Hedebäck lämnade Munters under tredje kv artalet 2017 för andra 
karriärmöjligheter. Ola Carlsson lämnade sin position som President Global Operations under fjärde kv artalet för andra karriärmöjligheter.  

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
Katarina Lindström har utnämnts till President Global Operations och medlem av  koncernledningen. Katarina har för närv arande en position som Senior 
Vice President International Manufacturing i Volv okoncernen. Hon har öv er 20 års erfarenhet inom Volv okoncernen och har innehaft ett antal högst kv alifice-
rade positioner inom Volv okoncernen inom Operations, Product Planning och Product Management. Katarina tillträder sin tjänst under v åren 2018. 

SÄSONGSVARIATIONER 
Den säsongsmässiga v ariationen i nettoomsättningen skiljer sig åt mellan de olika affärsområdena. Generellt är första kv artalet det sv agaste, då antalet 
projekt v anligtv is är lägre under perioden.  

Efterfrågan på produkter från affärsområdet Air Treatment är säsongsmässigt starkare under sommaren till följd av  en högre allmän by ggaktiv itet och en 
säsongsmässig ökning av  luftfuktigheten, v ilket leder till en stark fakturering under andra och tredje kv artalet. Generellt påv erkas tredje och fjärde kv artalet i 
v iss mån av  ekonomisk planering, då kunderna ny ttjar budgeterade medel och erhålla lev eranser före årets utgång. Detta leder till att nettoomsättningen 
normalt är högre under fjärde kv artalet. Orderingången är normalt lägst under nov ember till februari då projektaktiv iteten är mindre och kunderna är inne i 
processen att planera för nästa budgetår.  

Data Centers omsättning driv s av  större projekt där säsongsv ariationerna inte sy ns lika ty dligt. Orderingången och nettoomsättningen v arierar i högre grad 
från ett kv artal till nästa än inom de öv riga affärsområdena till följd av  att större projekt kommer klumpv is.  

Säsongsv ariationerna inom affärsområdet Mist Elimination driv s främst av  säsongsv ariationer i branschen för koleldad elproduktion. Mönstret liknar normalt 
det för Air Treatment, med en relativ t hög nettoomsättning under fjärde kv artalet och en lägre aktiv itet i början av  första kv artalet. 

Omsättningen för AgHort är relativ t stabil öv er året. Rent generellt är projektaktiv iteten lägre under v intern i Europa och USA, v ilket normalt påv erkar affärs-
områdets omsättning negativ t under första och fjärde kv artalet.  

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET 
Munters främsta finansiering är genom banklån med ett konsortium av  skandinav iska banker som långiv are. Faciliteterna består av  ett långfristigt lån om 
250 MUSD och en kreditfacilitet om 185 MEUR. Faciliteterna innehåller inget obligatoriskt amorteringskrav . Slutlig förfallodag infaller i maj 2022. Låneav talet 
innehåller en finansiell cov enant (koncernens nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA). Av  utry mmet i kreditfaciliteten är 20 MEUR allokerat till check-
krediter och garantiåtaganden. Tillgängliga outny ttjade kreditfaciliteter per den 31 december uppgick till 811 Mkr (68). Räntebärande skulder uppgick v id 
kv artalets utgång till 2 855 Mkr (5 661). Likv ida medel uppgick per den 31 december 2017 till 402 Mkr (432). 

https://www.munters.com/en/corporate-governance/management/share-related-incentive-program/
https://www.munters.com/en/corporate-governance/board-of-directors/
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JÄM FÖRELSESTÖRANDE POSTER 

 
Det förekom inga jämförelsestörande poster under fjärde kv artalet. Jämförelsestörande poster under tredje kv artalet utgjordes av  kostnader för förberedel-
ser för av y ttring uppgående till 2 Mkr. Av talet om tilläggsköpeskillingen för HB Group ledde till en v inst om 53 Mkr under andra kv artalet. 

Under 2016 av ser den största jämförelsestörande posten ex terna kostnader i relation till Munters samt ägarnas granskning av  strategiska av y ttringsalterna-
tiv , uppgående till 53 Mkr. Munters hade också fördel av  tv å positiv a effekter under året, för v ilka justering har skett. För det första inv erkan från det förtida 
av slutandet av  intjänandeav talet hänförligt till Rev enta om 30 Mkr, och för det andra 7 Mkr av seende återförandet av  en av sättning hänförlig till av y ttringen 
av  Cooler-v erksamheten under 2015. 

M ODERBOLAGET OCH ÄGARSTRUKTUR 
Munters Group AB deltar endast i koncernstödjande funktioner. Bolaget har endast aktier i dotterföretag samt kassa och lev erantörsskulder. I moderföreta-
get har ingen försäljning av  v aror och tjänster skett till ex terna kunder. Likv ida medel uppgick v id periodens utgång till 134 Mkr (44). Moderbolaget har inga 
anställda. 

Aktierna i Munters Group AB noterades på Nasdaq Stockholm den 19 maj 2017. Erbjudandet bestod av  73 439 120 aktier, v arav  1 872 728 ny a aktier 
emitterades av  Bolaget. Återstående 71 566 392 befintliga aktier erbjöds främst av  de största aktieägarna: Nordic Capital Fund VII och Fiv e Arrow s (de 
”största aktieägarna”). Erbjudandet med ny a aktier gav  Munters ett bruttotillskott om 103 Mkr. 

Per den 31 december förblev  Nordic Capital den största aktieägaren (50,1 %) följt av  FAM (11,4 %), AMF (6,9 %), Alecta (5,0 %) och Första AP-Fonden 
(4,5 %). 

FÖRVÄRV 
Munters slutförde förv ärv et av  60 % av  aktierna i mjukv aruföretaget MTech Sy stems den 1 februari. Köpeskillingen uppgick till 222 Mkr. Se sidan 23 för mer 
information. 

Den 1 april slutförde Munters förv ärv et av  Kev in Enterprises Priv ate Limited, ett priv atägt bolag med huv udkontor i Mumbai i Indien. Förv ärv et 
strukturerades som en asset deal (öv ertagande av  tillgångar), där det förv ärv ande bolaget v ar Munters India Humidity  Control Priv ate Limited (Munters 
India). Se sidan 24 för mer information. 

Den 30 maj tillkännagav  Munters förv ärv et av  det brasilianska företaget Edata som är specialiserat inom central mjukv ara för produktion av  liv smedel, 
främst ky cklingproduktion. Se sidan 24 för mer information. 

FINANSIELLA M ÅL OCH UTDELNINGSPOLICY 
Net toomsättningsti llväxt 
Munters mål är att uppnå en årlig organisk nettoomsättningstillv äx t på 7–10 %, kompletterad med selektiv a förv ärv . 

L ö n samhet 
Munters mål på medellång sikt är att ha en justerad EBITA-marginal på 14 %. 

Kap italstruktur 
Munters eftersträv ar att ha ett förhållande nettoskuld/justerad EBITDA om 1,5–2,5 ggr, och kan tillfälligt öv erskrida denna niv å (t.ex . till följd av  förv ärv ). 

Utd elningspolicy 
Munters mål är att betala en årlig utdelning motsv arande 30–50 % av  periodens nettoresultat. Beslutet om utbetalning kommer att baseras på Bolagets 
finansiella ställning, inv esteringsbehov , förv ärv samt likv iditet.

MSEK Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 jan-dec Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 jan-dec
Övrigt
  Förberedelser för avyttring - -2 -44 -27 -73 -27 -26 - - -53
  Försäljning av Cooler-verksamheten - - - - - - 7 - - 7
Affärsområde Air Treatment
  Fastighetsförsäljning - - - 7 7 - - - - -
  Slutlig Earn out HB Group - - 53 - 53 - - - - -
Affärsområde AgHort
  Slutlig Earn out Reventa - - - - - 30 - - - 30
Total - -2 9 -20 -13 3 -20 - - -17

2017 2016



 Kv4  
 2017 
 

Munters Group AB, fjärde kv artalet 2017   7 

Munters affärsområden  
Munters är uppdelat i fy ra affärsområden - Air Treatment, Data Centers, AgHort och Mist Elimination. Från och 
med 2017 redov isas Data Center-v erksamheten, som tidigare v ar en del av  affärsområdet Air Treatment, som ett 
separat affärsområde. Vart och ett av  affärsområdena riktar sig till ett antal slutkundsmarknader och tillämp-
ningsområden, med ett utbud baserat på Munters teknologier och tjänster. De anv ändningsområden som Mun-
ters tillgodoser uppv isar ofta en hög grad av  specialisering, med v äsentliga likheter öv er de geografiska region-
erna.  

AIR TREATMENT 
Air Treatment är globalt ledande när det gäller lösningar för energieffektiv  luftbehandling för industriella och kom-
mersiella applikationer. Munters sy stem tillhandahåller en ex akt sty rning av  fukt och temperatur och anv änds av  
kunder i affärskritiska processer och kan ha en stor påv erkan på produktionssäkerhet, produktkv alitet, produkt-
ionseffektiv itet och kundens lönsamhet. Vårt erbjudande inkluderar av fuktning med absorptionsrotorer, ev apora-
tiv  ky la, ev aporativ  media, värme, VOC-reduktion samt v ärmev äxlare av poly mer. Den underliggande marknaden 
förv äntas lev erera en årlig tillv äx t på 8 % under 2017–2020. 

DATA CENTERS 
Data Center-v erksamheten är v ärldsledande inom sy stem för klimatkontroll för mellanstora till stora datacenter. 
Munters lösningar är kända för att v ara pålitliga och uthålliga i kräv ande miljöer och har ett starkt renommé på 
marknaden gällande pålitlighet och energieffektiv itet. Munters är främst aktiv t inom den snabbast v äx ande delen 
av  Data Center-marknaden (direkt och indirekt ev aporativ  ky lning) som beräknas v äxa med cirka 27 % per år 
under 2017–2020. Munters engagerade team har kapacitet att konfigurera, tillv erka, ge support till och lev erera 
ky lprojekt till datacenter öv er hela v ärlden. 

AGHORT 
AgHort utv ecklar och tillv erkar energieffektiv a sy stem för klimatkontroll för tillv äx t och utv eckling av  djuruppföd-
ning- och v äx thusapplikationer. Genom att v åra lösningar tillhandahåller det perfekta klimatet kan storskaliga 
lantbruk arbeta och producera under optimala förhållanden. Munters innov ativ a produktsortiment omfattar v enti-
lation, ky lning, uppv ärmning och marknadsledande kontrollsy stem. Munters sträv ar alltid efter att v ara den per-
fekta samarbetspartnern för v åra kunder och är en global lev erantör som erbjuder en komplett portfölj av  klimat-
kontrollprodukter för djuruppfödnings- och v äx thusapplikationer. Den underliggande marknaden förv äntas lev e-
rera en årlig tillv äx t på 6 % under 2017-2020. Efterfrågan driv s av  globala faktorer såsom befolknings- och BNP-
tillv äx t samt tillv äx ttrender inom mat och liv smedel (t. ex . ökad proteinkonsumtion). 

M IST ELIMINATION 
Mist Elimination är en ledande lev erantör av  lösningar för mekanisk separation av  gaser och droppav skiljning. 
Våra droppav skiljare är ny ckelkomponenter i s.k. skrubbersy stem som installeras för att rena utsläppsgaser 
främst från kolkraftv erk och farty g öv er hela v ärlden. Våra droppav skiljare skapar också optimala driftsförhållan-
den och sky ddar utrustning i processindustrier, v indkraftv erk, gasturbiner och på farty g. Med ett dedikerat team 
av  ex perter hjälper Munters kunder inom många olika industrier att hitta den bästa lösningen för deras behov  av  
droppav skiljning. Den underliggande marknaden förv äntas lev erera en årlig tillv äx t på 3–6 % under 2017–2020, 
och gy nnas av  införandet av  0,5 % begränsning i sv av el inom rederinäringen som sker under 2020. 

FUNKTIONER I  AFFÄRSOMRÅDENA 
Munters utrustning spelar ofta en av görande roll i kundernas v erksamhet. Munters erbjuder en rad eftermark-
nadstjänster tillsammans med sina produkter, inklusiv e öv erv akning av  installationen, underhåll, försäljning av  
reserv delar, reparationer samt optimering av  kapaciteten. För serv icev erksamheten redov isades en god tillv äx t 
under perioden januari–december motsv arande 11 % jämfört med föregående år.  

Produktionsv erksamheten fortsatte att generera besparingar v ia inköp, kostnadsbesparingsprogrammen samt 
genom implementeringen av  Lean-initiativ  i fabrikerna.  

ÖVRIGT 
Öv rigt refererar till koncernfunktioner och kostnader som inte allokerats ut till de olika affärsområdena.  
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Air Treatment 
• Stark organisk order- och nettoomsättningstillv äx t under fjärde kv artalet med en ökning på 7 % v ardera. 

En stark tillv äx t i undersegmentet Industrial motv erkades av  en nedgång i undersegmentet Commercial, 
delv is som ett resultat av  beslutat att upphöra med icke-strategiska applikationer inom Commercial. 

• En lägre justerad EBITA-marginal under fjärde kv artalet till följd av  ineffektiv itet i produktionen i Mex iko 
och en lägre nettoomsättning på slutmarknaderna för Supermarket. 

FINANSIELL SAMMANFATTNING 

 
 
Ord eringång o ch nettoomsättning 
Orderingången ökade med 3 % under kv artalet, v arav  7 % organiskt. Valutakurseffekter hade en negativ  påv er-
kan om 5 %. Orderingången v ar stabil i undersegmentet Industrial, i sy nnerhet inom läkemedel och öv riga 
industriapplikationer. Bety dande order under fjärde kv artalet omfattade ett projekt för fly gindustrin i USA.         
Orderingången minskade på slutmarknaden för Supermarket och äv en inom de öv riga kommersiella underseg-
menten, delv is till följd av  det strategiska beslutet att upphöra med standardiserade lufthanteringslösningar. Or-
der gällande komponenter ökade under kv artalet till följd av  en ökad efterfrågan i Europa och Asien, medan den 
stabila tillv äx ten inom Serv ices främst drev s av  Americas och Asien.  

Nettoomsättningen ökade med 3 % under fjärde kv artalet, v arav  7 % organiskt. Valutakurseffekter hade en ne-
gativ  påv erkan om 4 %. Nettoomsättningen v ar stark i undersegmentet Industrial, där lev eranser till liv smedels-, 
läkemedels- och elektronikkunder ökade v äsentligt och omfattade en dellev erans av  en större order till produkt-
ion av  litiumbatterier i Europa. 

Orderingången under helåret 2017 ökade med 12 % och 13 % organiskt. Undersegmentet Industrial v ar, med 
stöd av  läkemedel och elektronikapplikationer den främsta tillv äx tmotorn för affärsområdet under 2017. Efterfrå-
gan från slutmarknaden för Supermarket ökade också v äsentligt, men den öv ergripande orderingången för un-
dersegmentet Commercial v ar i linje med föregående år som ett resultat av  befintliga produkterbjudanden med 
lägre merv ärde. Serv ices och Components redov isade en stabil ordertillv äx t under året.  

Nettoomsättningen för helåret 2017 ökade med 9 %, enbart organiskt. Intäktstillv äx ten genererades av  ökade 
lev eranser till industrikunder inom liv smedels-, läkemedels, elektronik-, transport- samt fly gbranschen. Intäkterna 
från Serv ices ökade i alla tre regionerna. Lev eranserna till OEM-tillv erkarna v ar starka i Americas och Asien, v il-
ket gav  skjuts åt tillv äx ten inom undersegmentet Components.  

Ju sterad EBITA 
Justerad EBITA under fjärde kv artalet minskade med 21 % till 131 Mkr (166), v ilket omfattade en negativ  v aluta-
omräkningseffekt på 3 %. Som v äntat påv erkades resultatet negativ t av  en ineffektiv  produktion i Munters an-
läggning i Mex iko. Fjärde kv artalet föregående år v ar ov anligt starkt på grund av  högre lev eranser än genom-
snittligt till den lönsamma slutmarknaden för Supermarkets. Den justerade EBITA-marginalen under fjärde kv ar-
talet 2017 låg på samma niv å som under tredje kv artalet, eller 13,3 % (17,2 %). Mindre gy nnsamma mix effekter, 
med en lägre andel av  försäljningen i det högst lönsamma undersegmentet Supermarkets, förv äntas kv arstå un-
der första kv artalet 2018. 

Justerad EBITA för helåret 2017 ökade med till 461 Mkr (448), v ilket motsv arar ökning på 3 % utan v alutaomräk-
ningseffekter. Utmaningarna i produktionen i den mex ikanska anläggningen under året hade en negativ  effekt på 
resultatet och v ar den främsta anledningen till nedgången i Air Treatments justerade EBITA-marginal för året.  
 

MSEK 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆%
Extern orderstock 1 079 959 12 1 079 959 12
Orderingång 862 840 3 3 787 3 385 12
Nettoomsättning 988 961 3 3 588 3 294 9
Rörelseresultat (EBIT) 129 162 -21 511 437 17
Justerad EBITA 131 166 -21 461 448 3
Justerad EBITA marginal, % 13,3 17,2 12,9 13,6
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Data Centers 
• Orderingången v ar stark inom Data Centers under fjärde kv artalet, med en ökning om 178 % till följd av  

ordern v ärd 450 Mkr som mottogs i nov ember 2017. Motsv arande period föregående år omfattade en 
order om 132 Mkr från en större digital kund i USA.  

• Nettoomsättningen minskade med 18 % jämfört med samma period föregående år till följd av  lägre lev e-
ranser än planerat i Europa. Orderstocken med kommande lev eranser ligger på 792 Mkr, med stora or-
der inbokade för lev erans under de närmaste kv artalen. 

• Projekten i Europa drabbades av  lev eranser som gick långsammare än v äntat till följd av  en ineffektiv  
produktion och högre initiala kostnader än v äntat. Det har resulterat i sv agare marginaler och en lägre 
justerad EBITA jämfört med samma period föregående år.  

FINANSIELL SAMMANFATTNING 

 
 
Ord eringång o ch nettoomsättning 
Orderingången ökade under fjärde kv artalet med 178 %, v arav  hela ökningen v ar organisk. Ökningen berodde 
främst på ordern om 450 Mkr från en stor digital kund i Europa gällande tv å projekt som ska lev ereras under de 
närmaste kv artalen. Orderloggen v id utgången av  fjärde kv artalet ligger på 792 Mkr, som enligt plan ska lev ere-
ras huv udsakligen under första halv året 2018.  

Nettoomsättningen under fjärde kv artalet minskade med 18 %, uteslutande organiskt. Den här stora minsk-
ningen v ar främst ett resultat av  den försenade projektstarten och en långsam initial produktion av  en stor euro-
peisk order. 

Orderingången under helåret 2017 ökade med 37 %, uteslutande organiskt. Denna ökning v ar främst ett resultat 
av  en ökning av  order i Europa från en stor digital kund, samt mindre ökningar av  order från kunder i Americas 
och APAC.  

Nettoomsättningen under 2017 ökade med 25 %, v arav  24 % v ar organisk tillv äx t. Valutakurseffekter hade en 
positiv  påv erkan om 1 %. Ökningen v ar främst hänförlig till försäljningen till stora digitala kunder och samlokali-
seringskunder i USA och Europa, och motv erkades delv is av  en minskning i försäljningen till samlokalise-
ringskunder i APAC samt av  den försenade produktionen av  det stora projektet i Europa. 

Ju sterad EBITA 
Justerad EBITA under fjärde kv artalet uppgick till -8 Mkr (51). Minskningen v ar främst hänförlig till försäljningsv o-
ly mer som v ar lägre än v äntat, till följd av  förseningarna i produktionen i Europa. Förseningarna orsakades av  
ineffektiv itet i produktionen, i sy nnerhet under kv artalets tv å första månader och gav  upphov  till initiala kostnader 
som v ar högre än v äntat. 

I december implementerades en åtgärdsplan för en gradv is förbättring under 2018 och framåt. Planen omfattar 
förändringar i ledningen, en omläggning av  arbetsflödet i produktionen samt en mer effektiv  personalresurs-    
planering i Munters europeiska Data Center-fabrik. Bland åtgärderna ingår också förbättringar av  projektets olika 
faser och bättre kontroll i projektet för att hantera det ojämna flödet i v erksamheten. Som tidigare kommunicerat 
kommer första kv artalet 2018 att påv erkas av  v issa återstående budgetöv erskridanden i projekten. Omlägg-
ningen av  arbetsflödet i produktionen påbörjades i januari, och saktade tillfälligt ner produktionsfasen men kom-
mer att leda till en förbättrad produktiv itet framöv er. 

Justerad EBITA för helåret 2017 v ar -9 Mkr (56). Minskningen berodde på lägre nettoomsättningsv oly mer under 
andra och tredje kv artalet, huv udsakligen till följd av  att ett stort projekt i USA blev  uppskjutet. Det låga fabriksut-
ny ttjandet under andra och tredje kv artalet hade en påv erkan på resultatet med cirka 40–50 Mkr. Den minskade 
v insten för helåret 2017 jämfört med 2016 påv erkades också av  förseningar i produktionen i Europa, med lägre 
försäljningsv oly mer än v äntat och högre initiala kostnader för projekt under tredje och fjärde kv artalet 2017. 

 

MSEK 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆%
Extern orderstock 792 412 92 792 412 92
Orderingång 519 187 178 1 261 919 37
Nettoomsättning 288 352 -18 856 685 25
Rörelseresultat (EBIT) -9 51 -13 54
Justerad EBITA -8 51 -9 56
Justerad EBITA marginal, % -2,7 14,6 -1,0 8,1

Kv4 jan-dec
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AgHort 
• Orderingångstillv äx ten v ar 3 % under kv artalet, driv en av  förv ärv et av  MTech Sy stems, medan den på-

v erkades negativ t främst av  låga inv esteringar bland slutkunder på lay ermarknaden i USA.  

• Nettoomsättningen ökade med 9 % under kv artalet, äv en det med stöd av  förv ärv et av  MTech Sy stems 
samt en stark organisk tillv äx t i EMEA och Asien. 

• De justerade EBITA-marginalerna v ar högre jämfört med samma period föregående år, främst till följd 
av  den ökade nettoomsättningen. 

FINANSIELL SAMMANFATTNING 

 
 
Ord eringång o ch nettoomsättning 
Orderingången under fjärde kv artalet ökade med 3 % och med -6 % organisk tillv äx t. De strukturella effekterna 
från förv ärv et av  MTech Sy stems och Edata hade en positiv  påv erkan om 13 % och v alutakurseffekter 
påv erkade negativ t med 4 %. Nedgången i orderingången berodde delv is på den låga niv ån av  projekt i 
lay ersegmentet. Den amerikanska marknaden förv äntas emellertid börja ta fart igen under första halv året 2018. 
Orderingången i Asien fortsatte att öka, men i en lägre takt än tidigare under året.  

Nettoomsättningen under kv artalet ökade med 9 %, v arav  4 % v ar organisk tillv äx t. De strukturella effekterna 
från förv ärv et av  MTech Sy stems och Edata hade en positiv  påv erkan om 11 % och v alutakurseffekterna hade 
en negativ  påv erkan om 5 %. Aktiv iteten på marknaden i USA v ar fortsatt låg, med en negativ  påv erkan på 
försäljningen i Americas, medan tillv äx ten i Asien som noterades tidigare under året fortsatte, om än i lägre takt. 
En hög nettoomsättningsniv å uppnåddes i EMEA trots lågsäsong där få av  slutkundernas projekt slutfördes 
under v intern, samt låg efterfrågan på marknader som Ry ssland och Mellanöstern.  

Orderingången under 2017 ökade med 10 %, v arav  2 % organiskt. En stark tillv äx t noterades i Asien, främst 
driv et av  den kinesiska sv inuppfödningsmarknaden. Orderingången i Americas, ex klusive strukturella effekter, 
minskade jämfört med motsv arande period 2016.  

Nettoomsättningen under 2017 ökade med 8 % jämfört med 2016, främst till följd av  förv ärv . Den organiska 
tillv äx ten uppgick till -1 %. Nedgången i inv esteringar på slutmarknaderna, som började under tredje 
kv artalet 2016, har emellertid minskat efterfrågan på många marknader. Den globala utbredningen som medger 
den snabba tillv äx ten i Asien och den ökade ex poneringen mot fem olika marknadssegment minskade den 
negativ a påv erkan för Munters från nedgången på marknaden. 

Under fjärde kv artalet v ann Munters sin första order gällande bolagets kombinerade mjukv aru- och 
anslutningslösningar utifrån MTech Sy stems lösningar som gör det möjligt för kunderna att kontrollera hela 
v ärdekedjan. Det är av  strategisk bety delse och har potential att förändra hela branschen genom en ökad 
effektiv itet och kontroll i hela produktionskedjan för broilers. 

Ju sterad EBITA 
Justerad EBITA under fjärde kv artalet uppgick till 53 Mkr (39), en ökning med 34 %, som omfattade en negativ  
v alutaomräkningseffekt om 7 %. Ökningen berodde delv is på en ökning av  nettoomsättningen, både organisk 
och som ett resultat av  förv ärv et av  MTech. Justerad EBITA påv erkades negativ t av  y tterligare kostnader hänför-
liga till ineffektiv iteten i produktionen i Mex iko. Under fjärde kv artalet fortsatte inv esteringarna i IoT-erbjudandet, 
inklusiv e en y tterligare uppby ggnad av  MTech Sy stems organisation.  

Justerad EBITA under 2017 uppgick till 236 Mkr (258). Utöv er pressen på marginalerna och kostnadsökningar 
som redov isades i resultatet för helåret, omfattade resultatet en kostnad om 7 Mkr för förv ärv et av  MTech 
Sy stems och Edata, samt kostnader hänförliga till produktionsproblemen i Mex iko. Förskjutningen av  nettoom-
sättningsv oly mer från USA (undersegmentet Lay er) till Kina (sv inuppfödningssegmentet) har lett till y tterligare 
kostnader för att by gga upp AgHorts organisation i Kina och en mindre gy nnsam försäljningsmix . 

 

MSEK 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆%
Extern orderstock 368 249 47 368 249 47
Orderingång 394 382 3 1 866 1 704 10
Nettoomsättning 450 411 9 1 837 1 705 8
Rörelseresultat (EBIT) 51 66 -23 225 276 -18
Justerad EBITA 53 39 34 236 258 -8
Justerad EBITA marginal, % 11,7 9,5 12,9 15,1

Kv4 jan-dec
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Mist Elimination 
• Orderingången under fjärde kv artalet minskade med 13 %, främst till följd av  en fortsatt sv ag marknads-

situation i Kina gällande projekt för rening av  rökgaser (FGD).  

• Nettoomsättningen under fjärde kv artalet v ar 5 % lägre till följd av  färre projektlev eranser inom rening av  
rökgaser (FGD) i Kina, v ilket bara delv is uppv ägdes av  en ökad nettoomsättning inom rening av  rökga-
ser i USA. 

• Justerad EBITA uppgick till 14 Mkr (22), en minskning som främst beror på lägre v oly mer och en ogy nn-
sam produktmix .  

FINANSIELL SAMMANFATTNING 

 
 
Ord eringång o ch nettoomsättning 
Orderingången under fjärde kv artalet minskade med 16 % organiskt, efter en justering för en negativ  v alutakurs-
effekt om 6 % och positiv  strukturell påv erkan om 8 %. Det skedde en bety dande minskning av  projekt för rening 
av  rökgaser (FGD) i Kina under kv artalet. Orderingången inom Marine (rening av  utsläppsgaser för farty g) ökade 
något. 

Nettoomsättningen under kv artalet minskade med 13 % organiskt, efter en justering för en negativ  v alutakursef-
fekt om 5 % och en positiv  strukturell påv erkan om 13 %. Minskningen drev s främst av  lägre v oly mer av  projekt 
för rening av  rökgaser i Kina under kv artalet. Försäljningen inom rening av  rökgaser i USA ökade under kv arta-
let, främst till följd av  ett antal större ersättningsprojekt som lev ererades. 

Orderingången för helåret 2017 minskade med 5 %, utan v alutakurseffekter men däremot positiv a strukturella 
effekter om 6 % (förv ärv et av  Kev in). Den främsta orsaken till den sv aga organiska orderingången under 2017 är 
hänförlig till nedgången inom rening av  rökgaser i Kina. 

Nettoomsättningen för helåret 2017 minskade med 7 %, utan v alutakurseffekter men däremot positiv a struktu-
rella effekter om 7 %. De främsta orsakerna v ar lägre v oly mer av  rening av  rökgaser i USA och Kina för helåret. 

Mist Elimination befinner sig i en öv ergångsperiod där ny a affärsmöjligheter utöv er rening av  rökgaser, bland an-
nat inom Marine (rening av  utsläppsgaser för farty g) och processindustrin. Till stöd för detta gjordes förv ärv et av  
Kev in Enterprises i april 2017.  

Ju sterad EBITA 
Justerad EBITA under kv artalet uppgick till 14 Mkr (22), inklusiv e strukturella effekter med en positiv  påv erkan 
om 2 Mkr samt negativ a v alutakurseffekter om 1 Mkr. De främsta orsakerna till det lägre resultatet v ar de låga 
v oly merna i Kina, tillsammans med en ogy nnsam produktmix  i Europa. 

Justerad EBITA för helåret 2017 v ar 35 Mkr (69), utan påv erkan från v alutakurseffekter och negativ a strukturella 
effekter om 1 Mkr. De främsta orsakerna till den sammantagna nedgången är ogy nnsamma mix effekter, med 
lägre v oly mer av  FGD-projekt med höga marginaler i USA, och de begränsade v oly merna av  projekt för rening 
av  rökgaser i Kina under fjärde kv artalet. Ett antal projekt i Europa med låga marginaler, främst under fjärde 
kv artalet, påv erkade också resultatet för helåret negativ t. 

MSEK 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆%
Extern orderstock 127 121 5 127 121 5
Orderingång 83 95 -13 394 416 -5
Nettoomsättning 110 116 -5 406 437 -7
Rörelseresultat (EBIT) 14 21 -35 34 69 -51
Justerad EBITA 14 22 -34 35 69 -49
Justerad EBITA marginal, % 13,0 18,6 8,7 15,9

Kv4 jan-dec

Or der ingång, MSEK 

   
 
Nettoomsättning (MSEK) 

   
 
Juster ad EBITA (MSEK) 

   

0

100

200

300

400

500

Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4
0

20

40

60

80

100

120

Kvartal R12

0

100

200

300

400

500

Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4
0

20
40
60
80

100
120
140

Kvartal R12

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4
0

5

10

15

20

25

Kvartal R12



 Kv4  
 2017 
 

Munters Group AB, fjärde kv artalet 2017   12 

Koncernen  
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET I  SAMMANDRAG 

 

  

MSEK 2017 2016 2017 2016
Nettoomsättning 1 811 1 823 6 604 6 040
Kostnad för sålda varor -1 268 -1 190 -4 458 -3 931
Bruttoresultat 542 633 2 146 2 109

Försäljningskostnader -248 -225 -978 -913
Administrationskostnader -129 -176 -588 -512
Forsknings- och utvecklingskostnader -42 -33 -167 -138
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 4 28 39 31
Rörelseresultat 127 228 453 577

Finansiella intäkter och kostnader -28 -116 -301 -424
Resultat efter finansiella poster 99 113 152 153

Skatt 53 -8 21 -69
Årets resultat 152 105 173 85

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 153 106 174 85
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande -1 -2 -1 -0
Antal utestående aktier i genomsnitt före utspädning 183 597 802 16 798 348 119 658 011 16 798 348
Antal utestående aktier i genomsnitt efter utspädning 183 597 802 16 798 348 119 720 995 16 798 348
Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,83 6,32 1,45 5,08
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,83 6,32 1,45 5,08

Övrigt totalresultat

Poster som senare kan komma att omklassificeras till årets resultat:
Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter 76 61 -89 198

Poster som ej kommer att omklassificeras till årets resultat:
Aktuariella vinster och förluster på förmånsbestämda pensionsförpliktelser, inkl. 
löneskatt -13 -17 -13 -17
Skatt hänförligt till poster som ej kommer att omklassificeras till årets resultat 3 4 3 4
Övrigt totalresultat, netto efter skatt 66 48 -99 185

Årets totalresultat 218 153 74 270
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 220 154 75 270
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande -2 -2 -2 -0

Kv4 jan-dec
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Koncernen 
RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I  SAMMANDRAG - T ILLGÅNGAR  

 

  

MSEK 2017-12-31 2016-12-31
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Goodwill 4 251 4 227
Patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 1 456 1 550
Byggnader och mark 155 156
Maskiner och andra tekniska anläggningar 219 172
Inventarier, verktyg och installationer 9 142 133
Pågående nyanläggningar 48 69
Finansiella tillgångar 14 24
Uppskjutna skattefordringar 242 242
Summa anläggningstillgångar 6 526 6 574

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Råvaror och förnödenheter 386 321
Varor under tillverkning 135 123
Färdiga varor och handelsvaror 243 208
Pågående arbete för annans räkning 16 8
Förskott till leverantörer 18 17
Kundfordringar 1 204 1 094
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 106 76
Derivatinstrument 2 2
Aktuella skattefordringar 35 32
Övriga fordringar 126 103
Likvida medel 402 432
Summa omsättningstillgångar 2 672 2 417

SUMMA TILLGÅNGAR 9 198 8 991
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Koncernen 
RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I  SAMMANDRAG - EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

 

FÖRÄNDRINGAR I  EGET KAPITAL I  SAM MANDRAG 

 

 
 

MSEK 2017-12-31 2016-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

Aktiekapital 3 748 756
Innehav utan bestämmande inflytande 0 11
Totalt eget kapital 3 748 767

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Aktieägarlån - 2 688
Räntebärande skulder 2 848 2 544
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 207 179
Övriga avsättningar 22 30
Övriga skulder 137 15
Uppskjutna skatteskulder 394 525
Summa långfristiga skulder 3 607 5 981

KORTFRISTIGA SKULDER
Räntebärande skulder 7 429
Förskott från kunder 382 315
Leverantörsskulder 581 530
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 486 565
Derivatinstrument 2 4
Aktuella skatteskulder 52 53
Övriga skulder 212 232
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 8 5
Övriga avsättningar 114 110
Summa kortfristiga skulder 1 843 2 243

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 198 8 991

MSEK 2017-12-31 2016-12-31
Ingående balans 767 495
Periodens totalresultat 74 270
Kvittningsemission 2 803 3
Teckningsoptioner 18 -
Nyemission 100 -
Förändring innehav utan bestämmande inflytande -10 0
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande -23 -
Förvärvsoption relaterad till innehav utan bestämmande inflytande 19 -
Utgående balans 3 748 767
Totalt eget kapital hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 3 748 756
Innehav utan bestämmande inflytande 0 11
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Koncernen 
KASSAFLÖDESANALYS I  SAMMANDRAG  

 
  

MSEK 2017 2016 2017 2016
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat (EBIT) 127 228 453 577
Återföring av ej likviditetspåverkande poster;
Av- och nedskrivningar 69 69 288 262
Avsättningar 4 -29 13 -27
Övriga ej likviditetspåverkande resultatposter 15 -15 -24 -18
Kassaflöde före räntor och skatt 215 254 730 793

Betalda finansiella poster -27 -55 -176 -206
Betald skatt -22 -33 -109 -130
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 166 166 445 457
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital -174 -52 -210 -180
Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 114 235 277

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av verksamheter - - -268 -2
Försäljning av anläggningstillgångar - - 1 -
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 - 1 -
Avyttring av verksamheter - - -27 -
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -29 -51 -127 -163
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -19 -12 -44 -20
Kassaflöde från investeringsverksamheten -47 -63 -464 -186

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission - 1 100 0
Teckningsoptioner - - 18 -
Förändring lån -6 132 88 -19
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 133 205 -19

Periodens kassaflöde -61 184 -25 72
Likvida medel vid periodens början 451 248 432 346
Omräkningsdifferens i likvida medel 12 0 -6 14
Likvida medel vid periodens utgång 402 432 402 432

Kv4 jan-dec
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Moderbolaget 
RAPPORT ÖVER ÅRETS RESULTAT I  SAM MANDRAG 

 
 

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET I  SAMMANDRAG 

 

  

MSEK 2017 2016 2017 2016
Nettoomsättning - - - -
Bruttoresultat - - - -
Administrationskostnader -3 -1 -77 -5
Rörelseresultat -3 -1 -77 -5

Finansiella intäkter och kostnader -1 -53 -84 -202
Resultat efter finansiella poster -4 -54 -161 -207

Koncernbidrag 86 27 86 27
Resultat före skatt 82 -27 -75 -180

Skatt -15 - - -
Årets resultat 67 -27 -75 -180

Kv4 jan-dec

MSEK 2017 2016 2017 2016
Årets resultat 67 -27 -75 -180
Övrigt totalresultat,
netto efter skatt - - - -
Årets totalresultat 67 -27 -75 -180

Kv4 jan-dec
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Moderbolaget 
BALANSRÄKNING - T ILLGÅNGAR I  SAM MANDRAG 

 

 

BALANSRÄKNING - EGET KAPITAL OCH SKULDER I  SAM MANDRAG  

 
  

MSEK 2017-12-31 2016-12-31
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andelar i dotterbolag 4 086 4 086
Summa anläggningstillgångar 4 086 4 086
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Övriga kortfristiga fordringar 0 -
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 -
Fordringar hos dotterbolag 86 27
Likvida medel 134 44
Summa omsättningstillgångar 220 71

SUMMA TILLGÅNGAR 4 306 4 157

MSEK 2017-12-31 2016-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Aktiekapital 6 0
Överkursfond 1 177 1 177
Balanserade vinstmedel 3 173 437
Årets resultat -75 -180
Summa eget kapital 4 281 1 434

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Aktieägarlån - 2 688
Summa långfristiga skulder - 2 688

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 1 -
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 35
Skulder till dotterbolag 20 -
Övriga skulder 2 0
Summa kortfristiga skulder 25 35

SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER 4 306 4 157



 Kv4  
 2017 
 

Munters Group AB, fjärde kv artalet 2017   18 

Kvartalsöversikt Koncernen och segment 
Ko n cernen 

 
 
Air Treatment 

 
 
Data Centers 

 
 
  

MSEK Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 jan-dec Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 jan-dec
Orderstock 2 365 2 332 2 449 1 998 2 365 1 741 2 040 2 025 1 713 1 741
Orderingång 1 821 1 489 2 234 1 654 7 197 1 491 1 577 1 688 1 617 6 373
Nettoomsättning 1 811 1 552 1 723 1 519 6 604 1 823 1 560 1 438 1 220 6 040
Rörelseresultat (EBIT) 127 108 143 75 453 228 126 150 74 577
Finansiella intäkter och kostnader -28 -32 -134 -106 -301 -116 -106 -110 -92 -424
Skatt 53 -26 2 -9 21 -8 -22 -28 -10 -69
Årets resultat 152 51 11 -41 173 105 -2 11 -29 85
Avskrivning övervärden och övriga 
immateriella tillgångar 47 54 56 53 209 49 47 45 46 187
Jämförelsestörande poster - 2 -9 20 13 -3 20 - - 17
Justerad EBITA 174 164 190 147 675 274 193 194 119 781
Justerad EBITA marginal, % 9,6 10,6 11,0 9,7 10,2 15,0 12,3 13,5 9,8 12,9

20162017

MSEK Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 jan-dec Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 jan-dec
Extern orderstock 1 079 1 205 1 171 1 097 1 079 959 1 076 1 067 939 959
Orderingång 862 938 1 037 950 3 787 840 848 923 775 3 385
Extern nettoomsättning 983 872 927 787 3 569 959 842 818 670 3 288
Transaktioner mellan segment 5 4 5 6 19 2 0 2 1 6
Rörelseresultat (EBIT) 129 115 173 94 511 162 102 114 59 437
Avskrivning övervärden och övriga 
immateriella tillgångar 3 2 3 3 10 3 3 3 3 11
Jämförelsestörande poster - - -53 -7 -60 - - - - -
Justerad EBITA 131 116 123 90 461 166 105 117 62 448
Justerad EBITA marginal, % 13,3 13,3 13,2 11,4 12,9 17,2 12,4 14,2 9,2 13,6

20162017

MSEK Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 jan-dec Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 jan-dec
Extern orderstock 792 538 643 321 792 412 558 455 328 412
Orderingång 519 20 558 165 1 261 187 255 157 320 919
Extern nettoomsättning 278 114 192 249 833 352 156 57 90 655
Transaktioner mellan segment 10 1 8 4 23 0 0 29 0 30
Rörelseresultat (EBIT) -9 -22 -14 32 -13 51 9 -13 7 54
Avskrivning övervärden och övriga 
immateriella tillgångar 1 2 1 1 4 0 0 0 0 1
Jämförelsestörande poster - - - - - - - - - -
Justerad EBITA -8 -20 -13 32 -9 51 9 -12 7 56
Justerad EBITA marginal, % -2,7 -17,4 -6,6 12,8 -1,0 14,6 5,8 -14,1 8,0 8,1

20162017
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Kvartalsöversikt Koncernen och segment 
AgHo rt 

 
 
Mist  Elimination 

 
 
Övrig t och elimineringar 

 
 

  

MSEK Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 jan-dec Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 jan-dec
Extern orderstock 368 442 490 454 368 249 267 375 316 249
Orderingång 394 442 561 469 1 866 382 374 520 427 1 704
Extern nettoomsättning 443 473 500 391 1 808 399 459 457 355 1 669
Transaktioner mellan segment 7 9 1 13 30 11 12 7 5 36
Rörelseresultat (EBIT) 51 74 75 25 225 66 81 85 43 276
Avskrivning övervärden och övriga 
immateriella tillgångar 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12
Jämförelsestörande poster - - - - - -30 - - - -30
Justerad EBITA 53 77 78 28 236 39 85 88 46 258
Justerad EBITA marginal, % 11,7 16,0 15,6 7,0 12,9 9,5 18,0 18,9 12,9 15,1

20162017

MSEK Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 jan-dec Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 jan-dec
Extern orderstock 127 146 145 126 127 121 140 129 130 121
Orderingång 83 100 111 101 394 95 115 103 103 416
Extern nettoomsättning 106 92 104 92 395 113 103 106 106 428
Transaktioner mellan segment 4 4 3 1 11 3 3 0 3 9
Rörelseresultat (EBIT) 14 6 8 6 34 21 12 17 18 69
Avskrivning övervärden och övriga 
immateriella tillgångar 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Jämförelsestörande poster - - - - - - - - - -
Justerad EBITA 14 6 8 6 35 22 13 18 18 69
Justerad EBITA marginal, % 13,0 6,5 7,9 6,9 8,7 18,6 11,8 16,4 16,4 15,9

2017 2016

MSEK Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 jan-dec Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 jan-dec
Orderingång -36 -11 -34 -31 -112 -13 -15 -14 -8 -50
Extern nettoomsättning - - - - - - - - - -
Transaktioner mellan segment -25 -18 -17 -24 -83 -17 -15 -39 -9 -80
Rörelseresultat (EBIT) -58 -64 -99 -82 -303 -73 -78 -54 -53 -258
Avskrivning övervärden och övriga 
immateriella tillgångar 41 47 48 46 182 42 40 39 40 161
Jämförelsestörande poster - 2 44 27 73 27 20 - - 47
Justerad EBITA -16 -16 -7 -10 -49 -4 -18 -15 -13 -51

2017 2016
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Noter 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
Denna rapport har upprättats, med av seende på koncernen i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner och Årsredov isningslagen och med av seende på moderbolaget i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och 
Årsredov isningslagen. De redov isningsprinciper som tillämpas motsv arar dem som anges i årsredov isningen 2016 (Not 1), med undantag för en förändring 
av  segmenten där, från och med den 1 januari 2017, Data Centers, tidigare en del av  segmentet Air Treatment, redov isas som ett separat segment. De 
historiska siffrorna har räknats om för att återspegla denna förändring. Segmentsinformation finns på sidan 7–11 och segmentsredov isningen på sidan 18–
19.  

I MPLEMENTERING AV NYA REDOVISNINGSPRINCIPER  
I F RS 9 Finansiella instrument 
IFRS 9 Finansiella instrument är en ny  standard för redov isning av  finansiella instrument som ska ersätta IAS 39. Standarden omfattar klassificering, 
v ärdering och nedskriv ning av  finansiella instrument samt äv en säkringsredov isning. Munters koncernredov isningsavdelning har v arit delaktig i ett projekt för 
att analy sera effekterna av  öv ergången till IFRS 9 för koncernens finansiella ställning, och har kommit fram till att den enda del av  IFRS 9 som påv erkar 
koncernens finansiella ställning är nedskriv ningsmodellen för förv äntade kreditförluster. Påv erkan är emellertid inte v äsentlig eftersom den modell som 
anv änds för närv arande har likheter med krav en i IFRS 9. 
 
I F RS 15, Intäkter från avtal med kunder  
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder etablerar ett ny tt regelv erk för hur och när ett företag ska redov isa intäkter och ersätter tidigare utgiv na standarder 
för intäktsredov isning, IAS 11Entreprenadav tal, IAS 18 Intäkter och alla relev anta IFRICs (International Financial Reporting Interpretations Committee) och 
SICs (Standing Interpretation Committee of the IASC). 
Den ny a standarden är uppby ggd enligt en ”kontrollbaserad”  modell i fem steg. Standarden av ser affärsmässiga öv erenskommelser (kontrakt) med kunder 
där lev erans av  v aror/tjänster delas  in i särskiljbara prestationsåtaganden som redov isas separat. I v issa fall kan v aran/tjänsten integreras med andra 
åtaganden i kontraktet, v arv id ett paket av  v aror/tjänster utgör ett gemensamt åtagande. Standarden fastställer regler för beräkning av  transaktionspriset för 
lev erans av  v aror och tjänster samt hur detta ska fördelas mellan olika prestationsåtaganden. Intäkterna redov isas när kunden har fått kontroll, genom att 
kunden kan anv ända eller dra ny tta av  v aran/tjänsten, v arv id den anses öv erförd. Kontroll öv ergår antingen öv er tid eller v id en v iss tidpunkt.  
Tre olika kriterier har ställts upp för när ett prestationåtagande uppfy lls öv er tid. Antingen erhåller kunden omedelbar ny tta när åtagandet uppfy lls eller 
förbättrar företagets prestationer en tillgång som kunden kontrollerar eller slutligen skapar företagets prestationer inte en tillgång som har en alternativ  
anv ändning för företaget och företaget har rätt till betalning för hittills nedlagda utgifter. I öv riga fall uppfy lls prestationsåtagandet v id en v iss tidpunkt.  
 
Övergång till IFRS 15 
Under 2017 har Munters driv it ett öv ergångsprojekt för att analy sera konsekv enserna av  en öv ergång till IFRS 15 på koncernens finansiella ställning. 
Projektets huv uduppgift har v arit att utv ärdera skillnader mellan nuv arande intäktsredov isningsprinciper och de ny a krav en enligt IFRS 15 likv äl som att 
förbereda implementation av  den ny a standarden inom organisationen. Utv ärderingsfasen inkluderade ett frågeformulär som cirkulerades till samtliga 
enheter och affärsområden med uppgift att identifiera olika ty per av  kontrakt som finns inom koncernen. Frågeformuläret har följts upp med diskussioner 
mellan lokala/regionala controllers och Munters koncernredov isningsav delning för att säkerställa förståelse av  av talsv illkor i både generella kundkontrakt 
och kundkontrakt av  mer komplex  karaktär.  
Munters kommer att anv ända den fulla retroaktiv a metoden för öv ergång till den ny a intäktsstandarden, v ilket bety der att tidigare perioder omräknas.  Den 
öv ergripande slutsatsen av  öv ergångsprojektet är att den ny a intäktsstandarden inte har någon v äsentlig påv erkan på Munters historiska finansiella ställning 
och Munters kommer därmed inte rapportera några omräknade tidigare perioder.  
 
IFRS 15s påverkan framöver 
Munters tillhandahåller v aror såsom komponenter, utrustning och reserv delar till kunder inom fy ra affärsområden. Kundkontrakt kan bestå utav  ren 
komponent-/utrustningsförsäljning eller försäljning av  utrustning inkluderat installation, driftsättning och injustering. Både utrustning, installation, driftsättning 
och injustering är distinkta enligt definitionerna i IFRS 15 innebärande att äv en en kombinerad försäljning innefattar flera olika prestationsåtaganden enligt 
IFRS 15. 
 
Försäljning av varor  
Majoriteten av  kundkontakt inom Munters affärsområden Air Treatment, AgHort och Mist Elimination uppfy ller krav en att redov isa intäkt v id en v iss tidpunkt, 
dv s intäkt för prestationsåtagandet att lev erera utrustning kommer att redov isas när prestationsåtagandet är uppfy llt (när kontroll av  utrustning öv ergår). 
Intäkt redov isas redan idag v id en v iss tidpunkt (när kontroll öv ergår) och IFRS 15 kommer därmed inte innebära någon förändring på intäktsredov isningen. 
Kundkontrakt som innefattar installations-, driftsättnings- och injusteringsaktiv iteter innebär flera separata prestationåtagande och prestationåtagande att 
utföra installation, driftsättning och injustering kommer att uppfy llas öv er tid innebärande att intäkter från dessa aktiv iteter kommer att redov isas öv er tid i 
takt med att de utförs. För majoriteten av  kombinerade kundkontrakt är intäkter kopplade till dessa aktiv iteter redan uppskjutna och redov isade öv er tid men 
det finns en del kundkontrakt där intäkter har redov isats redan v id lev erans av  utrustning.  
 
Kundkontrakt inom Data Centers uppfy ller krav en att redov isa intäkter öv er tid, dv s utrustningen skapar inte en tillgång med alternativ  anv ändning och det 
föreligger rätt till betalning för prestation som uppnåtts till dato om kund skulle v älja att säga upp kontraktet. Intäkt från prestationåtagandet att lev erera 
utrustning kommer därför att redov isas öv er tid baserat på färdigställandegraden. Koncernen kommer att anv ända en utdatametod för att mäta 
färdigställandegraden (antal enheter producerade), dv s antal producerade enheter i förhållande till totala enheter i kontraktet. Kundkontrakt som innefattar 
installations-, driftsättnings- och injusteringsaktiv iteter innebär flera separata prestationåtagande och prestationåtagande att utföra installation, driftsättning 
och injustering kommer att uppfy llas öv er tid innebärande att intäkter från dessa aktiv iteter kommer att redov isas i takt med att de utförs. Intäkter från 
kundkontrakt inom Data Centers redov isas redan idag öv er tid och IFRS 15 innebär därmed ingen förändring.  
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Inom Air Treatment, AgHort och Mist Elimination finns det ett antal kundkontrakt som uppfy ller krav en att redov isa intäkter öv er tid enligt kriterierna 
omnämnda ov an. Intäkter för prestationåtagande att lev erera utrustning kommer därmed att redov isas öv er tid baserat på färdigställandegraden. Koncernen 
kommer att anv ända en utdatametod för att mäta färdigställandegraden (antal enheter producerade). Eftersom utrustning är distinkta prestationåtagande 
och intäkter från lev erans av  utrustning redov isas v id en v iss tidpunkt (när kontroll öv ergår) redan idag kommer detta inte innebära några v äsentliga 
förändringar.  
 
Det totala transaktionspriset kommer att allokeras till samtliga identifierade prestationåtagande enligt deras relativ a fristående försäljningspriser. Detta 
kommer att medföra en förändring och innebära att en något högre andel av  det totala transaktionspriset redov isas v id lev erans av  utrustning.  
 
Tillhandahållande av service 
Munters tillhandahåller olika ty per av  serv ice till kunder såsom underhållsserv ice. Intäkter från serv iceaktiv iteter redov isas redan idag öv er tid i takt med att 
kunden simultant erhåller och förbrukar de fördelar som tillhandahålls och IFRS 15 innebär därmed ingen skillnad mot nuv arande principer.  
 
Garantier  
Munters tillhandahåller försäkringsmässiga garantier där garantin innebär en produktgaranti av seende kv alitet. Dessa ty per av  garantier kommer att 
redov isas i enlighet med IAS 37, Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar. En del kundkontrakt innefattar äv en utökade garantier. Dessa 
garantier innebär en distinkt tjänst och utgör ett separat prestationåtagande där intäkter kommer redov isas öv er tid. Detta innebär en förändring och medför 
att intäktsredov isning kommer att tidigareläggas eftersom de idag redov isas i slutet av  respektiv e garantiår.  
 
Upplysningar 
Upply sningskrav en i IFRS 15 är mer detaljerade jämfört med nuv arande principer. Både kv alitativ a och kv antitativ a upply sningar kommer att öka i 
koncernens finansiella rapporter framöv er. Upply sningar kommer att inkludera kontraktsv illkor, v äsentliga bedömningar (och förändrade bedömningar) som 
är gjorda för att tillämpa standarden, uppdelning av  intäkter i kategorier, information om när koncernen uppfy ller prestationåtagande, v äsentliga 
betalningsv illkor, förklaring av  hur uppfy llande av  prestationåtagande hänger ihop med betalningsv illkor, olika ty per av  garantier och relaterade åtagande, för 
prestationåtagande som uppfy lls öv er tid, v ilken metod som anv änds för intäktsredov isning, samt v ilken metod som anv änds för att fastställa och allokera 
transaktionspriser.  
  
I F RS 16 Leasingavtal  
Munters har börjat analy sera v ilka effekter som IFRS 16 Leasingavtal kommer att få på koncernens finansiella ställning. I korthet v isar den första analy sen 
att Munters som operationell leasetagare kommer att påv erkas när IFRS 16 införs. Några monetära beräkningar av  effekten av  IFRS 16 och v al av  öv er-
gångsmetod har ännu inte utförts. Utifrån koncernens preliminära genomgång av  sin leasing (främst leasingav tal för fastigheter) ex empelv is av seende upp-
sägningsperioder och hy ror är det för närv arande koncernens bedömning att IFRS 16 kommer att ha en inv erkan på koncernens finansiella ställning och 
finansiella ny ckeltal, främst tal som by gger på bruttotillgångar och bruttoskulder. 

TRANSAKTIONER M ED NÄRSTÅENDE 
Munters lån från aktieägarna togs 2010. Per datumet för börsnoteringen hade aktieägarlånet av slutats och konv erterats till aktiekapital. På den ex tra bolags-
stämman som hölls den 7 maj 2017 fattades beslut om att ge ut teckningsoptioner som en del i ett incitamentsprogram för v issa medlemmar i koncernled-
ningen. Incitamentsprogrammet omfattar totalt åtta personer och högst 5 222 000 teckningsoptioner. Deltagarna kan teckna sig för teckningsoptioner till ett 
marknadsv ärde som motsv arar totalt högst 17,99 Mkr. Det högsta antalet teckningsoptioner som deltagarna kan teckna sig för motsv arar omkring 2,77 % av  
Bolagets aktiekapital efter att Erbjudandet har fullgjorts och under förutsättning att samtliga teckningsoptioner utny ttjas. För mer information om incitaments-
programmen, se sidan 4 i denna rapport. För mer information om transaktioner mellan Munters och närstående, se årsredov isningen för 2016. 

ANSTÄLLDA 
Antalet fast anställda v ar, per den 31 september 2017, 3 496 personer (2 939), v ilket motsv arar en ökning om 19 %. Ökningen av  antalet anställda v ar 
främst hänförlig till förv ärv en av  MTech Sy stems och Kev in Enterprises samt till rekry teringar i Munters serv icev erksamhet och inom produktionen. 

INFORMATION OM M ILJÖPÅVERKAN OCH M ILJÖPOLICY  
Munters v erksamhet påv erkar den y ttre miljön genom utsläpp till luft och v atten, genom hantering av  kemikalier och av fall samt genom transporter av  
insatsv aror och färdiga produkter till och från Munters fabriker. Munters har åtagit sig att ständigt v ara uppmärksam på den miljöpåv erkan v erksamheten 
har. Munters skall följa all lagstiftning och att kontinuerligt driv a fram förbättringar, inom alla aspekter av  miljö, hälsa och säkerhet (EHS) på de platser 
Munters bedriv er v erksamhet. Munters söker ständigt v ägar för att minimera risker samt för att skapa en säkrare och hälsosammare miljö v ad gäller 
arbetsplatsen för v åra anställda, för kunder, för samhället och för den öv ergripande miljön. Vi uppnår detta genom ett starkt ledarskap, lagarbete och genom 
v år ständiga sträv an efter förbättring i allt v i gör. Munters tillv erkningsanläggningar runt om i v ärlden har åtagit sig att arbeta med ett skriftligt EHS-program. 
EHS-programmet har etablerade rutiner för att säkerställa rättslig efterlev nad, för att aktiv t föreby gga skador samt minska Munters miljöpåv erkan. 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Munters produkter anv änds i komplex a kundprocesser. Kv alitets- och kontraktsåtaganden är kritiska och kan leda till skadestånd. Volatiliteten i 
orderingången för Data Center-v erksamheten kan leda till oförutsägbara produktionskostnader. Alternativ a tekniker kan komma att utgöra en risk för 
framtida efterfrågan och lönsamhet. Ett v isst beroende av  ny ckelkunder samt ny ckelpersoner finns. Mot bakgrund av  att Munters är en koncern med 
geografiskt spridd v erksamhet och många mindre organisatoriska enheter föreligger en risk för en underlåtenhet att följa relev anta regler inom området för 
affärsetik, ex empelv is regler som förbjuder mutor. Finansiella risker utgörs främst av  v aluta-, ränte- och finansieringsrisker. Den fortsatta utv ecklingen av  
den globala ekonomin inklusiv e ränte- och v alutarisk är en osäkerhetsfaktor.  
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Anv ändning av  försäkringar regleras av  centrala riktlinjer. Dessa omfattar allmänt ansv ar och produktansv ar, egendom, av brott, transporter, 
förmögenhetsbrott, v d- och sty relseansv ar och ansv arsförsäkring för anställningsrelaterade krav . Ett flertal av  försäkringarna hanteras koncerngemensamt. 
En utförligare beskriv ning av  v erksamhetens finansiella risker samt hur dessa kontrolleras och hanteras återfinns i not 3 till årsredov isningen för 2016. 

RESULTAT PER AKTIE 
Nettoresultat per stamaktie, före och efter utspädning, uppgick under fjärde kv artalet 2017 till 0,83 kronor (6,32). Resultat hänförligt till moderbolagets stam-
aktieägare uppgick till 153 Mkr (106) för fjärde kv artalet. Genomsnittligt antal utestående stamaktier under fjärde kv artalet uppgick till 183 597 802 före och 
efter utspädning.  

VERKLIGT VÄRDE PÅ FINANSIELLA INSTRUMENT 
Koncernens deriv at, redov isade till v erkligt v ärde i rapporten öv er finansiell ställning, v ärderas i enlighet med IAS 39 och kategoriseras i niv å 2 i v erkligtv är-
dehierarkin. Deriv aten uppgår till 2 Mkr (2) i finansiella tillgångar och till 2 Mkr (4) i finansiella skulder. 
 
Vid utgången av  kv artalet hade terminslånet om 250 MUSD utny ttjats helt och 83 MEUR av  den rev olv erande kreditfaciliteten hade utny ttjats i EUR, USD 
och SEK. Därutöv er utny ttjades en del av  den rev olv erande kreditfaciliteten som stödtillgångar. Utöv er den huv udsakliga lånefaciliteten finns ett utestående 
belopp om 10 Mkr i lokala skulder i Brasilien, Kina och Tjeckien.  
 
Koncernens v illkorade intjänandebelopp och sälj-/köpoptioner, redov isade till v erkligt v ärde i rapporten öv er finansiell ställning, v ärderas i enlighet med 
IAS 39 och kategoriseras i niv å 3 i v erkligtv ärdehierarkin. I tabellen nedan förklaras förändringarna, där den största förändringen är hänförlig till förv ärv et av  
MTech Sy stems, se y tterligare beskriv ning på sidan 23. 
 

 

Munters bedömer att räntesatsen på de räntebärande skulderna är i enlighet med marknadsmässiga v illkor per den sista december 2017 och att det v erk-
liga v ärdet på balansdagen i allt v äsentligt motsv aras av  det redov isade v ärdet.  
 
 

  

MSEK 2017-12-31 2016-12-31
Villkorade köpeskillingar och förvärvsoptioner
Belopp vid peiodens ingång 51 78
Verkligt värde av förvärvsoption 162 -
Betalningar - -9
Värdeförändring redovisad i övriga rörelseintäkter -53 -30
Diskontering -13 7
Årets valutakursdifferenser -11 5

Belopp vid periodens utgång 136 51
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FÖRVÄRV 
MTech  Systems 
Per den 1 februari 2017 slutförde Munters förv ärv et av  60 % av  aktierna i mjukv aruföretaget MTech Sy stems, med bas i USA. 
Bolaget bedriv er v erksamhet inom affärsområdet AgHort. Köpeskillingen uppgick till 222 Mkr, motsv arande ett skuldfritt företagsv ärde för 100 % av  företaget 
om 370 Mkr. Munters har också en option att förv ärv a återstående 40 % av  aktierna, som innehas av  högsta ledningen i MTech Sy stems, som också har en 
option att sälja, med början i december 2020. Köpeskillingen v id ett utny ttjande av  optionen kommer att baseras på det finansiella resultatet för de 12 måna-
der som föregår datumet för utny ttjande av  optionen. Som en följd av  optionen redov isar Munters till en början sin andel utan bestämmande infly tande och 
tilldelar denna del av  resultatet. Koncernen redov isar v idare en skuld motsv arande det diskonterade förv äntade lösenpriset för optionen v arv id andelar utan 
bestämmande infly tande hänförbara till optionen elimineras. Skillnaden mellan skulderna för optionerna och de andelar utan bestämmande infly tande som 
optionerna av såg redov isas direkt mot eget kapital och särskildes från öv riga förändringar i eget kapital.  
 
Jämfört med allokeringen presenterad i det första kv artalet har v ärdet på teknologi reducerats med 25 Mkr och goodw ill ökats med samma belopp under 
andra kv artalet. Definitiv  förv ärv sallokering har genomförts under det fjärde kv artalet och har resulterat i en ökad goodw ill om 61 Mkr. Den huv udsakliga 
justeringen är relaterad till förutbetalda intäkter, v ilka ökats med 36 Mkr, samt öv riga kortfristiga tillgångar, v ilka minskats med 27 Mkr.  
 
Förv ärv et av  MTech Systems finansierades genom upptagande av  banklån. Under 2016 hade MTech Sy stems intäkter uppgående till cirka 140 Mkr. För-
v ärv skostnader uppgick under 2016–2017 till 10 Mkr. Goodw ill som uppkommer från förv ärv et, 223 Mkr, är främst hänförlig till framtida sy nergieffekter från 
att kombinera MTech Sy stems ex pertis inom av ancerad dataanaly s med data från Munters controllers, v ilket skapar en helhetsöv ersikt öv er försörjningsked-
jan för fågel- och sv inproducenter. Sammantaget kommer det att v äsentligt ex pandera Munters erbjudande till kunderna inom affärsområdet AgHort.  

 
 
 

  

Nedan följer uppgifter om förvärvade nettotillgångar och 
goodwill (MSEK)

Enligt definitiv förvärvsanalys
Kontant betald köpeskilling 222

Sammanlagd köpeskilling 222
Verkligt värde av innehav utan bestämmande infly tande 162
Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar -161

Goodwill 223

Förvärvade nettotillgångar vid förvärvstidpunkten
Verkliga värden enligt definitiv 

förvärvsanalys
Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar 10
Kundrelationer 29
Teknologi 97
Varumärke 19
Kundfordringar 51
Övriga kortfristiga tillgångar 12
Likv ida medel 35

Summa tillgångar 252
Skulder
Räntebärande långfristiga skulder 0
Räntebärande kortfristiga skulder 0
Leverantörsskulder 1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 56
Uppskjutna skatteskulder 22
Övriga icke-räntebärande kortfristiga skulder 12

Summa skulder 91

Netto identifierbara tillgångar och skulder 161

Kontant erlagd köpeskilling 222
Likv ida medel i förvärvat bolag -35

Förändring av koncernens likvida medel vid förvärvet 187
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Kevin Enterprises 
Den 1 april 2017 slutförde Munters förv ärv et av  Kev in Enterprises Priv ate Limited, ett priv atägt bolag med huv udkontor i Mumbai i Indien. Förv ärv et struktu-
rerades som ett inkråmsförv ärv , där det förv ärv ande bolaget v ar Munters India Humidity  Control Priv ate Limited, Munters Indien. Den förv ärv ade v erksam-
heten redov isas sedan april 2017 som en separat redov isningsenhet inom Munters Indien, och har konsoliderats inom affärsområdet Mist Elimination. Köpe-
skillingen, efter preliminära rörelsekapital- och nettoskuldsjusteringar, uppgick till 76 Mkr. Preliminärt v erkligt v ärde för öv erfört nettorörelsekapital och mate-
riella anläggningstillgångar netto uppgick till 18 Mkr respektiv e 35 Mkr. Värde för immateriella tillgångar, inklusiv e goodw ill, uppskattades till cirka 23 Mkr. 
Nettoskuldposter uppskattades till cirka 0,2 Mkr. Under 2016 hade Kev in Enterprises en omsättning på cirka 65 Mkr. Förv ärv skostnader uppgick till 6 Mkr. 
 

 
 
 
Ed ata 
Den 30 maj 2017 förv ärv ade Munters det brasilianska företaget Edata som är specialiserat inom central mjukv ara för liv smedelsfabriker, främst ky cklingpro-
duktion. Edata tillhandahåller mjukv ara för att kontrollera produktionen i liv smedelsfabriker och är en långsiktig samarbetspartner till MTech Sy stems, den 
ledande lev erantören av  mjukv arulösningar till djuruppfödningsindustrin som Munters förv ärv ade den 1 februari 2017. Edata tillhandahåller specialanpas-
sade lösningar för att spåra färdiga produkter, mäta kv alitet och av kastning samt sty ra av fallet inom liv smedelsproduktionen. Edatas mjukv ara kommer att 
integreras helt i MTechs lösning, v ilket gör att Munters kan integrera data från gårdar, kläckerier och foderautomater i liv smedelsproducenternas produkt-
ionssy stem. Edata hade en omsättning på omkring 15 Mkr 2016 och hade 34 anställda. 
 

  

Nedan följer uppgifter om förvärvade nettotillgångar och goodwill 
(MSEK)

Enligt preliminär förvärvsanalys
Kontant betald köpeskilling 76                                              
Sammanlagd köpeskilling 76                                              
Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar 61                                              

Goodwill 15                                              

Förvärvade nettotillgångar vid förvärvstidpunkten Verkliga värden enligt 
preliminär förvärvsanalys

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar 35                                              
Teknologi 6                                                
Orderstock 1                                                
Varumärke 1                                                
Lager 11                                              
Kundfordringar 10                                              
Andra kortfristiga tillgångar 0                                                

Summa tillgångar 64                                              

Skulder
Leverantörsskulder (3)                                              
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (0)                                              
Övriga icke-räntebärande kortfristiga skulder (0)                                              

Summa skulder (3)                                              

Netto identifierbara tillgångar och skulder 61                                              

Kontant erlagd köpeskilling 76                                              

Förändring av koncernens likvida medel vid förvärvet 76                                              
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Alternativa nyckeltal 
I denna delårsrapport förekommer hänv isningar till ett antal mått på resultatet. Vissa av  dessa mått definieras i IFRS, andra är alternativ a mått och redov i-
sas inte i enlighet med tillämpliga ramv erk för finansiell rapportering eller öv rig lagstiftning. Måtten anv änds av  koncernen för att hjälpa både inv esterare och 
ledning att analy sera Munters v erksamhet. Nedan följer beskriv ningarna av  måtten i denna delårsrapport, tillsammans med definitioner och anledningen till 
att de anv änds. 

 

 

Ju sterad EBITA 
Rörelseresultat, justerat för av skriv ningar och nedskriv ningar av  immateriella 
anläggningstillgångar samt jämförelsestörande poster. Munters anser att ju-
sterad EBITA är anv ändbart för att analy sera resultatet, eftersom det elimine-
rar påv erkan från poster som betraktas v ara av  ej återkommande karaktär 
och därför inte återspeglar underliggande v erksamheten. 

Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster av ser poster i resultaträkningen som har en inv er-
kan på rörelseresultatet och betraktas v ara av  ej återkommande karaktär. 

Ju sterad EBITA-marginal 
Justerad EBITA som en andel av  nettoomsättningen. Munters anser att juste-
rad EBITA-marginal är ett anv ändbart mått för att v isa Bolagets intäkter som 
genereras av  den löpande v erksamheten. 

S ysselsatt kapital 
Sy sselsatt kapital beräknas som balansräkningens totala tillgångar ex klusiv e 
räntebärande tillgångar samt uppskjutna skattefordringar, minskat med totala 
skulder, ex klusiv e räntebärande skulder, pensionsskulder och uppskjutna 
skatteskulder. 

L ikvida medel 
Kassa och banktillgodohav anden samt kortfristiga placeringar med en löptid 
ej öv erstigande tre månader. Detta är ett mått som bely ser likv iditeten på kort 
sikt. 

R12 
R12 (rullande 12 månader) efter ett ny ckeltal bety der att ny ckeltalet motsv a-
rar en ackumulering av  de rapporterade siffrorna för föregående tolv  måna-
der. Måttet anv änds för att bely sa utv ecklingen inom olika ny ckeltal, v ilket är 
v ärdefullt för att få en djupare förståelse för v erksamhetens utv eckling. 

Net toskuld 
Nettoskuld beräknad som räntebärande skulder och pensionsskulder, med 
av drag för likv ida medel. Detta är ett mått på förmåga att återbetala skul-
derna om samtliga förföll till betalning. 

 

 O  

Rö relseresultat (EBIT) 
Resultat före räntor och skatt. Munters anser att rörelseresultatet v isar de 
intäkter som genereras av  den löpande v erksamheten. 

Ord erstock 
Mottagna och bekräftade försäljningsorder som ännu inte lev ererats och 
redov isats som nettoomsättning. Orderstocken bely ser hur stor v erksam-
het hänförlig till den löpande v erksamheten som Munters redan har erhållit 
som kommer att v ändas till intäkter under framtida perioder. 

Ord eringång 
Mottagna och bekräftade försäljningsorder under rapportperioden. Orderin-
gången är ett mått på framtida intäkter och, följaktligen, ett v iktigt ny ckeltal 
för Munters ledning. 

Org anisk t il lväxt 
Förändring i nettoomsättning jämfört med föregående period, ex klusiv e bi-
draget till nettoomsättningen från v erksamheter som har förv ärv ats och/el-
ler av y ttrats under den aktuella perioden eller någon jämförelseperiod. 
Måttet anv änds av  Munters för att öv erv aka nettoomsättningstillv äx ten, dri-
v et av  förändringar i v oly m, valutor, priser och omsättning mellan olika pe-
rioder. 

Avkastning p å sysselsatt kapital (ROCE) 
Rörelseresultat (EBIT), delat med genomsnittligt sy sselsatt kapital. Ge-
nomsnittligt sy sselsatt kapital för v arje år består av  ett genomsnitt av  utgå-
ende sy sselsatt kapital under de senaste 13 månaderna.  

Av kastning på sy sselsatt kapital (ROCE) redov isas också med tillämpning 
av  EBIT justerad för IAC och sy sselsatt kapital justerat för goodw ill i sy fte 
att förbättra jämförbarheten gentemot andra branscher. 
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INFORMATION OCH RAPPORTDATUM 2017/2018 
 

Kontaktpersoner: 

John Peter Leesi, VD och koncernchef, telefon +46 (0)8 626 63 01 
Jonas Ågrup, CFO, telefon +46 (0)8 626 63 01 
John Womack, IR, telefon + 46 (0)70 678 24 99 

Ytterligare information kan erhållas från Munters Inv estor Relations på telefon +46 8 626 63 01 eller e-post till info@munters.com. 

Rapporten kommer att presenteras på en w ebcast/telefonkonferens den 16 februari kl. 10:00 CET v ia http://w ww.financialhearings.com/event/10288 

Denna information är sådan information som Munters Group AB är sky ldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om v ärde-
pappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ov anstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 08.00 CET. 

 

Munters Group AB, org. nr. 556819-2321 

 

Finansiell kalender 2017/2018: 

26 april, publicering av  Årsredov isning 2017 
26 april, delårsrapport första kv artalet 2018 
17 maj, årsstämma hålls i Stockholm kl. 15:00 på Clarion Hotel Sign, Östra Järnv ägsgatan 35 i Stockholm 
18 juli, delårsrapport andra kv artalet 2018 
25 oktober, delårsrapport tredje kv artalet 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om Munters 
Munters är en v ärldsledande lev erantör av  energieffektiv a lösningar för luftbehandling. Genom innov ativ  teknik skapar v åra ex perter ett perfekt klimat för 
kunder i de flesta branscher. Våra största kunder finns bland liv smedelsföretag, läkemedelsbolag och datacenter. Munters har v arit banbry tande inom områ-
det luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillv erkning och försäljning i fler än 30 länder av  v åra omkring 3 900 medarbetare (inklusiv e v isstids-
anställda). Munters har dry gt 6,6 miljarder kronor i omsättning. För mer information, gå till w w w.munters.com. 

 
Då alla belopp i denna rapport är av rundande kan av rundningsdifferenser förekomma.  
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