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Tredje kvartalet 2017  Januari–september 2017 
Orderingången minskade med 6 %  till 1 489 Mkr (1 577), varav -4 % 
organiskt. Tredje kvartalet 2016 innehöll en order inom Data Center-
verksamheten om 214 mkr som mottogs i augusti 2016. 

Nettoomsättningen minskade med 0,5 %  till 1 552 Mkr (1 560) 
medan den organiska tillväxten var oförändrad. Endast en liten 
andel av den rekordhöga Data Center-orderstocken levererades 
under kvartalet, vilket även påverkade lönsamheten. 

Orderstocken ökade med 14 %  till 2 332 Mkr (2 040). 

Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 14 %  till 108 Mkr (126). 

Justerad EBITA minskade med 15 %  till 164 Mkr (193), vilket 
motsvarar en justerad EBITA-marginal på 10,6 % (12,3). 

Nettoresultatet uppgick till 51 Mkr (-2). 

Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 176 Mkr (90). 

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 
0,27 SEK (-0,12). 
 

 

 Orderingången ökade med 10 %  till 5 377 Mkr (4 882), varav 7 %  
organiskt. 

Nettoomsättningen ökade med 14 %  till 4 794 Mkr (4 217), varav 
9 %  organiskt. 

Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 7 %  till 326 Mkr (349). 

Justerad EBITA minskade med 1 %  till 501 Mkr (506), vilket 
motsvarar en justerad EBITA-marginal på 10,4 % (12,0). 

Nettoresultatet uppgick till 20 Mkr (-20). 

Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 242 Mkr 
(163). 

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till  
0,21 SEK (-1,25). 

Händelser efter rapportperiodens slut 
Två stora Data Center-ordrar från Facebook har erhållits, värda 
cirka 450 Mkr, med leverans i december 2017 till juni 2018. 

 

 
  

FINANSIELL SAMMANFAT TNING 

 

Tabellen ovan innehåller s.k. alternativa nyckeltal. Definitioner framgår på sidan 25. 

R12 Helår

MSEK 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆% Okt-sep 2016

Orderstock 2 332 2 040 14 2 332 2 040 14 2 332 1 741

Orderingång 1 489 1 577 -6 5 377 4 882 10 6 867 6 373

Nettoomsättning 1 552 1 560 -0 4 794 4 217 14 6 617 6 040

Rörelseresultat (EBIT) 108 126 -14 326 349 -7 554 577

Justerad EBITA 164 193 -15 501 506 -1 775 781

Justerad EBITA marginal, % 10,6 12,3 10,4 12,0  11,7 12,9

Periodens resultat 51 -2 20 -20 125 85

Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,27 -0,12 0,21 -1,25 1,64 5,08

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,27 -0,12 0,21 -1,25 1,63 5,08

Operativ t kassaflöde 176 90 242 163 356 277

Nettoskuld 2 558 2 635 2 558 2 635 2 558 2 724

Nettoskuld/justerad EBITDA 3,0x 3,7x 3,0x 3,7x 3,0x 3,2x
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Munters Group AB (publ)  
 ”Stark utveckling inom Air Treatment och AgHort. Ojämn orderingång och låga 

leveranser inom Data Centers tynger kvartalet.” 
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Kommentarer från VD 

STARK UTVECKLING INOM AIR TREATMENT OCH AGHORT. 
OJÄM N ORDERINGÅNG OCH LÅG NIVÅ AV LEVERANSER I  

DATA CENTERS 
 

Tredje kv artalet v isade en stark utv eckling inom affärsområdena Air Treatment och AgHort. Trots 

detta, v ar den organiska orderingången 4 % lägre, påv erkat av  låg aktiv itet på Data Center-

marknaden i kv artalet, jämfört med föregående år då v i tecknade en stor Data Center-order. För 

perioden januari–september ökade Munters orderingång organiskt med 7 % med fortsatt tillv äx t inom 

v iktiga marknadssegment. 

Nettoomsättningen för kv artalet v ar på samma niv å som föregående år, påv erkat av  fasningen av  

stora projekt för Data Centers. För perioden januari–september v ar den organiska 

omsättningstillv äx ten 9 %, driv et av  en hög försäljning till kunder inom Air Treatment och Data 

Centers. 

Justerad EBITA för kv artalet minskade med 15 % till 164 Mkr (193), huv udsakligen på grund av  lågt 

kapacitetsutny ttjande inom Data Centers, fortsatt produktionsineffektiv itet i Mex iko samt negativ  

v alutapåv erkan. Produktionsineffektiv iteten i Mex iko kommer att påv erka omsättning och marginaler 

äv en under det fjärde kv artalet.  Vi har v idtagit ett antal korrigerande åtgärder och förv äntar oss att 

kunna lösa detta före årsskiftet. Att hantera v åra områden med hög tillv äx t, inklusiv e projektfasning 

av  större ordrar, är av görande för koncernens lönsamhet och en av  v åra främsta prioriteringar. Det 

kräv er en kombination av  förbättrad planering av  projekt och produktion samt fortsatta inv esteringar i 

produktionskapaciteten för att tillgodose den höga efterfrågan.  

Den  starka ti llväxten inom Air Treatment  och AgHort fortsätter  
Under kv artalet v äx te orderingången inom affärsområdet Air Treatment med 14 % organiskt till följd 
av  ett starkt resultat inom marknadssegmentet Industrial, i sy nnerhet inom liv smedels-, läkemedels- 

och elektronikindustrin. En stark efterfrågan inom elektronikindustrin ledde till ordrar inom 

komponenter och utrustning, inklusiv e ett större projekt i Europa gällande produktion av  

litiumbatterier. Orderingången för Serv ices ökade under kv artalet, driv et av  Europa och Asien. Nettoomsättningen ökade organiskt med 7 % med ett stabilt 

resultat i marknadssegmentet Industrial, där lev eranserna till kunder inom liv smedel och läkemedel ökade bety dligt. Marginalerna förbättrades i 

affärsområdet och på det hela taget är v i nöjda med att se en fortsatt stark utv eckling under tredje kv artalet. Dock v ar det fjärde kv artalet föregående år ett 

ex traordinärt starkt kv artal för Air Treatment tack v are stora lev eranser inom v årt lönsamma marknadssegment Supermarkets. Marginalen i fjärde kv artalet 

förv äntas v ara på samma niv å som i det tredje kv artalet i år.  

Data Centers orderingång på Munters, och aktiv itetsniv ån på marknaden öv erlag, v ar låg under kv artalet. Motsv arande period föregående år innehöll en 

order om 214 Mkr från en större digital kund. Nettoomsättningen v ar 25 % lägre organiskt, jämfört med föregående år, till följd av  fasning av  

projektlev eranser. Orderstocken med kommande lev eranser uppgick till höga 538 Mkr. Justerad EBITA påv erkades av  det låga kapacitetsutny ttjandet under 

kv artalet i linje med v år tidigare prognos. För perioden januari–september ökade nettoomsättningen med 68 % organiskt, och fjärde kv artalet kommer att ha 

högre kapacitetsutny ttjande, med ordrar som tagits tidigare i år med lev erans under kommande kv artal.  På grund av  försenad projektstart för v år stora Data 

Center order i Europa, som v i tecknade i andra kv artalet i år, kommer delar av  lev eransen, som ursprungligen v ar planerad till det fjärde kv artalet i år, att 

ske första kv artalet 2018. Därutöv er har de initiala projektkostnaderna v arit högre än planerat.  Efter rapportperiodens slut, fick v i en dubbel order med ett 

sammanlagt v ärde på 450 Mkr gällande lev erans av  ky lutrustning till tv å av  Facebooks datacenter i Europa. Ordrarna, de största i Munters historia, med 
planerad lev erans under perioden december 2017 till juni 2018, kommer bidra till förbättrat kapacitetsutny ttjande i v åra fabriker under första halv året 2018.  

Orderingångstillv äx ten inom AgHort ökade med 17 % organiskt under kv artalet, driv et av  en stark tillv äx t inom marknadssegmentet för sv inuppfödning i Kina 

och broileruppfödning i USA. Orderstocken v ar 66 % högre jämfört med föregående år. Nettoomsättningen ökade något med stöd av  förv ärv et av  MTech 

Sy stems, men påv erkades negativ t av  låg aktiv itet i marknadssegmenten äggproduktion samt mejeriv aror i USA. Marginalerna sjönk under kv artalet, delv is 

beroende på en större andel av  försäljningen till Kina och till undersegmentet för broileruppfödning i USA, där marginalerna är lägre. Som förv äntat hade 
affärsområde AgHort lägre inv esteringsniv åer under 2017 och v i förv äntar oss att detta fortsätter under fjärde kv artalet. Fjärde kv artalet är också ett 

säsongsmässigt sv agare kv artal för AgHort eftersom projektaktiv iteten är lägre under v intern i Europa och USA.  

Mist Eliminations orderingång v ar 13 % lägre organiskt under tredje kv artalet, främst till följd av  en sv ag efterfrågan i Kina gällande projekt för rening av  

rökgaser (FGD) samt låg aktiv itet i EMEA. Nettoomsättningen v ar 9 % lägre och låg på 96 Mkr (106), i hög grad orsakat av  lägre v oly mer i Americas och 

EMEA. De lägre v oly merna hade en negativ  påv erkan på marginalerna. Vi förutser en fortsatt sv ag utv eckling på FGD-marknaden i Kina till följd av  

industrikonsolideringen inom kraftindustrin samt ökade inv esteringar i alternativ  energi. För att motv erka denna utv eckling sträv ar v i efter y tterligare 
öv erfly ttning till marknadssegment med bättre möjligheter inom processindustrin samt marknadssegmentet Marine Scrubbers.  

Vår försäljning av  Serv ices inom Air Treatment och Data Centers, ökade med 13 % under kv artalet och med 13 % under perioden januari–september. Vi 

fortsätter penetrationen av  kundbasen och ex panderar v årt tjänsteerbjudande. Vi har ökat v åra inv esteringar i innov ation och teknologi under 2017 och har 

etablerat en ny  enhet för detta v iktiga utv ecklingsområde som finns representerad i koncernledningen.  

 

John Peter Leesi, VD 
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Koncernens finansiella resultat 

ORDERINGÅNG OCH NETTOOMSÄTTNING  
 

 
 

Orderingången för tredje kv artalet minskade med 6 % till 1 489 Mkr (1 577) v arav  -4 % organiskt. Air Treatment 

och AgHort redov isade en stark organisk tillv äx t under kv artalet om 14 % respektiv e 17 %. Data Centers 
redov isade en negativ  organisk tillv äx t utan större ordrar under kv artalet, medan tredje kv artalet föregående år 

innehölll en större order från en digital kund i Europa om 214 Mkr. De sv aga marknaderna i USA och Europa 

kv arstod för Mist Elimination under tredje kv artalet, v ilket ledde till en negativ  organisk tillv äx t. De strukturella 

effekterna uppgick till 1 %, inklusiv e förv ärv en av  MTech Systems, Kev in och Edata. 

Orderingången under perioden januari–september ökade med 10 % till 5 377 Mkr (4 882) v arav  7 % organiskt. 

Ökningen påv erkades främst av  en stark orderingång inom Air Treatment där samtliga marknadssegment 
redov isade god organisk tillv äx t. AgHort redov isade positiv  organisk tillv äx t för perioden januari–september trots 

den nuv arande nedgången på marknaden. För Data Centers har förv äntade ordrar skjutits fram och 

orderingången under perioden v ar därmed mer eller mindre på samma niv å som föregående år. De strukturella 

effekterna uppgick till 2 %, bestående av  MTech Sy stems, Kevin och Edata. 

Nettoomsättningen under tredje kv artalet minskade med 0,5 % till 1 552 Mkr (1 560) medan den organiska 
tillv äx ten v ar oförändrad. Air Treatment redov isade en positiv  tillv äx t medan de öv riga affärsområdena redov isade 

en negativ  organisk tillv äx t. AgHort redov isade en negativ  organisk tillv äx t om 2 % under kv artalet, huv udsakligen 

hänförligt till den sv aga ägg-marknaden i USA. De strukturella effekterna uppgick till 3 %, bestående av  förv ärv en.  

Nettoomsättningen ökade för perioden januari–september med 14 % till 4 794 Mkr (4 217) v arav  9 % organiskt. 

Ökningen berodde främst 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 2 %, bestående av  förv ärv en.  

Nettoomsättningen för Serv ices ökade för perioden januari–september med 13 % till 518 Mkr (458), driv et av  en ökad penetration av  den installerade basen 

och fortsatta inv esteringar i säljsty rkan.  

RÖRELSERESULTAT (EBI T) 
Rörelseresultat (EBIT) minskade under tredje kv artalet med 14 % till 108 Mkr (126) påv erkat av  av skrivningar på materiel la anläggningstillgångar om  

-20 Mkr (-21) och av skriv ningar på immateriella anläggningstillgångar om -54 Mkr (-47) v arav  -49 Mkr (-43) av såg öv erv ärden. 

Rörelseresultatet minskade under perioden januari–september med 7 % till 326 Mkr (349) påv erkat av  av skrivningar på materiella anläggningstillgångar om 

-56 Mkr (-55) och av skriv ningar på immateriella anläggningstillgångar om -162 Mkr (-138), v arav  -147 Mkr (-125) av såg öv erv ärden. 

JUSTERAD EBITA 
Justerad EBITA minskade under tredje kv artalet med 15 % till 164 Mkr (193), v ilket motsv arar en justerad EBITA-marginal på 10,6 % (12,3). 

Affärsområde Air Treatment redov isade tillv äx t i justerad EBITA, men påv erkades negativ t av  fortsatt ineffektiv itet i Munters  produktionsanläggning i Mex ico. 

Data Centers påv erkades av  ett lågt kapacitetsutny ttjande och ökade resurser inom försäljning och marknadsföring. För AgHort minskade justerad EBITA 

som en följd av  en större andel av  försäljningen till Kina och en negativ  mix effekt i USA, med lägre försäljning i det lönsamma marknadssegmentet ägg-

produktion. Resultatet för AgHort påv erkades också negativ t av  ineffektiv itet i produktionsanläggningen i Mex ico. Mist Elimination redov isade en lägre 

justerad EBITA främst påv erkat av  lägre nettoomsättning från ersättningsprojekt för rening av  rökgaser (FGD) i USA.  

Produktionsineffektiv iteten i Mex iko kommer att påv erka omsättning och marginaler äv en under det fjärde kv artalet. 

Justerad EBITA för perioden januari–september minskade med 1 % till 501 Mkr (506), v ilket motsv arar en justerad EBITA-marginal på 10,4 % (12,0).  

 

 

MSEK Kv3 ∆% jan-sep ∆% Kv3 ∆% jan-sep ∆%

Innev arande period 1 489 5 377 1 552 4 794

Föregående period 1 577 4 882 1 560 4 217

Förändring -88 -6 494 10 -8 -0 577 14

Organisk tillv äx t -61 -4 320 7 -3 -0 383 9

Valutakurseffekt -45 -3 101 2 -45 -3 92 2

Strukturell effekt 17 1 74 2 40 3 101 2

Orderingång Nettoomsättning

Or der ingång MSEK 

 

 
Nettoomsättning (MSEK) 

 

 
Juster ad EBITA (MSEK) 
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FINANSNETTO OCH VINST/RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 
Finansiella intäkter och kostnader för tredje kv artalet uppgick till -32 Mkr (-106). Förbättringen jämfört med samma kv artal föregående år berodde på bättre 

v illkor för den ex terna finansieringen samt att räntekostnader hänförliga till det tidigare aktieägarlånet inte längre uppkom mer efter konv erteringen till eget 

kapital i maj 2017. Den sammanlagda genomsnittliga v iktade räntan v id utgången av  kv artalet uppgick till 3,34 % (6,67). 

SKATT 
Inkomstskatten för tredje kv artalet uppgick till -26 Mkr (-22). Den effektiv a skattesatsen under tredje kv artalet v ar 34 % och drev s av  högre skatt i några av  

de länder där koncernen bedriv er v erksamhet, främst USA. Skattekostnaden påv erkades också negativ t med 6,5 Mkr hänförligt till förändringen i uppskjutna 

skattefordringar av seende förlustav drag.  

Den effektiv a skattesatsen för perioden januari–september v ar 62 %. Skattekostnaden för de första tv å kv artalen påv erkades också negativ t av  de icke 

av dragsgilla räntekostnaderna hänförliga till aktieägarlånen före konv erteringen i maj, uppgående till 16 Mkr. Skattekostnaden påv erkades också positiv t av  

slutreglering av  tilläggsköpeskillingen för förv ärv et av  HB Group, uppgående till 12 Mkr.  

KASSAFLÖDE OCH SYSSELSATT KAPITAL 
Kassaflöde från den löpande v erksamheten uppgick till 176 Mkr (90) under tredje kv artalet, och påv erkades  positiv t av  en minskning av  rörelsekapitalet 

motsv arande 57 Mkr (-20), huv udsakligen hänförligt till ökade förskottsbetalningar från kunder och minskade kundfordringar. Inv esteringarna låg på en 

fortsatt relativ t hög niv å helt planenligt. Kassaflöde från den löpande v erksamheten uppgick till 242 Mkr (163) under perioden januari–september. 

Kassaflöde från finansieringsv erksamheten uppgick under tredje kv artalet till -155 Mkr (-71) v ilket motsv arade nettoeffekten på de ändrade lånen om  

-155 Mkr.  

Genomsnittligt sy sselsatt kapital under de senaste tolv  månaderna uppgick till 6 451 Mkr (5 922) jämfört med 6 066 (5 655) under 2016.  

Av kastning på sy sselsatt kapital (ROCE) för de senaste tolv  månaderna uppgick till 9 % (8) jämfört med 10 % (7) under 2016.  

Av kastning på sy sselsatt kapital (ROCE) med EBIT justerat för jämförelsestörande poster och sy sselsatt kapital justerat för goodw il l för de senaste tolv  

månaderna uppgick till 25 % (24) och 30 % (20) under 2016.  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
Börsnotering 
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 

utestående 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 

antalet aktier och rösträtter i bolaget ökat med 166 799 454 sty cken sedan första handelsdagen på Nasdaq Stockholm.  

Per den 30 september 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  

utestående 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 erter ingen 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 med upplupen ränta uppgick till 2 553 Mkr respektiv e 

251 Mkr per den 19 maj 2017. Kv ittningsemissionen omfattade en emission av  164 926 726 aktier.  

I ncitamentsprogram 
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 

medlemmar 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 procent av  Bolagets aktiekapital efter att Erbjudandet har fullgjorts och under förutsättning att samtliga 

teckningsoptioner utny ttjas. 

Teckningsoptionerna kommer att ges 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 s om deltagaren innehar när programmet startar. 

Serie 2017/2019 omfattar upp till 2 611 000 teckningsoptioner som kan utny ttjas under följande teckningsperiod: 19 maj–19 nov ember 2019, med undantag 

för den trettiodagarsperiod 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 procent av  priset i erbjudandet. 
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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  

Bolagets delårsrapport för tredje kv artalet 2020. Lösenpriset i serie 2017/2020 motsv arar 130,91 procent 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/ 

Förändringar i  Munters styrelse 
Helen Fasth Gillstedt v aldes till sty relseledamot och ordförande i rev isionsutskottet v id 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. Dessutom v aldes  Kristian Sildeby  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/ 

Förändringar i  Munters koncernledning 
Den 17 mars 2017 utsågs Sara Punkki till Group Vice President Corporate Social Responsibility  (CSR) och medlem i 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 har beslutat sig för att lämna Munters för andra 

karriärmöjligheter. Ola Carlsson har beslutat att lämna sin position som v d Global Operations under fjärde kv artalet för andra karriärmöjligheter. 

Rekry teringsprocessen för att hitta hans efterträdare har inletts.  

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
Två stora Data Center-ordrar 
Munters meddelade den 6 nov ember att företaget fått tv å bety dande ordrar för lev erans av  ky lenheter till tv å av  Facebooks datacenters i Europa. Det 

sammanlagda v ärdet av  ordrarna uppgår till cirka MSEK 450 beroende av  de slutgiltiga v alen av  tillv al och tjänster. Munters har tidigare lev ererat de tv å 

första faserna av  Facebooks projekt i Clonee, Irland och den första fasen av  deras etablering i Odense, Danmark. Munters åtagande kommer att omfatta 

lev erans av  Oasis™ Indirect Ev aporativ e Cooling-enheter till fas 3 av  Clonee samt fas 2 av  Odense, Danmark.  De tv å ordrarna förv äntas bli intäktsförda 

under perioden december 2017 till juni 2018.    

 
Munters valberedning inför årsstämman 2018 
Valberedningen i Munters Group har nu utsetts. Under 2017 antog årsstämman i Munters Group AB en instruktion gällande utnämningen av  

v alberedningen, tillämplig till dess att årsstämman fattar ett annat beslut. I enlighet med denna instruktion ska bolaget ha en v alberedning som består av  en 
representant v ardera för de fy ra största aktieägarna i röster räknat, baserat på information hämtad från Euroclear Sw eden AB per den sista bankdagen i 

augusti, samt sty relsens ordförande (sammankallande). Valberedningen består av  följande medlemmar: Robert Furuhjelm Nordic Capital, v alberedningens 

ordförande, Lars Wedenborn, FAM AB, Tomas Risbecker, AMF Insurance and Funds, Magnus Billing, Alecta, Chris Curtis, Munters sty relseordförande. 

Valberedningen ska ta fram förslag inför årsstämman 2018 av seende mötesordförande, antal sty relseledamöter, ersättning som sk a utgå till samtliga 

sty relseledamöter, v al av  sty relseledamöter och sty relsens ordförande, ersättning till rev isorn samt v al av  rev isor och, vid behov , förslag till förändringar av  

instruktionen till v alberedningen. Aktieägare som v ill lägga fram förslag för v alberedningen inför årsstämman 2018 kan lämna dem till v alberedningen v ia e-

post: nominations@munters.se eller per post till Munters Group AB, Valberedningen, Box  1188, 164 26 Kista. För att v alberedningen ska kunna beakta 

inkomna förslag på ett konstruktiv t sätt ska dessa skickas senast den 1 februari 2018. Årsstämman hålls den 17 maj 2018 i Stockholm. 

Förändringar i  Munters koncernledning 
Munters har utsett Paul Dinnage till v d Innov ation & Technology  från och med den 1 oktober 2017. I den egenskapen kommer Paul att leda den globala 
Core Technology  Function för Munters och spela en v iktig roll i att utforma agendan gällande innov ation och teknologi i hela koncernen. Han komm er att 

göra det i nära samarbete med affärsområdena, Global Operations och Global Serv ices. Paul har my cket stor erfarenhet och betraktas som en teknisk 

ledare i hela branschen. Paul Dinnage rapporter till v d och ingår i Munters koncernledning.  

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  luftfuktighet, 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 utny ttjar budgeterade medel och sträv ar efter att 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. Med hänsy n til l detta har v i tillfälligt lämnat 

utförligare v ägledning för det tredje och fjärde kv artalet 2017. 

Säsongsv ariationerna inom affärsområdet Mist Elimination driv s främst av  säsongsv ariationer i branschen för koleldad elproduktion. Mönstret liknar 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. Generellt är projektaktiv iteten lägre under v intern i Europa och USA, v ilket normalt påv erkar 

affärsområdets omsättning negativ t under första och fjärde kv artalet.  

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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FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET 
Munters huv udsakliga 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 rev olv erande kreditfacilitet om 185 MEUR. Faciliteterna innehåller inget obligatoriskt amorteringskrav . Slutlig förfallodag infaller i maj 

2022. Låneav talet innehåller en finansiell kov enant som föreskriv er en gräns för koncernens nettoskuld i förhållande till jus terad EBITDA. Räntebärande 

skulder uppgick v id kv artalets utgång till 2 815 Mkr (5 205). Tillgängliga outny ttjade kreditfaciliteter per den 30 september uppgick till 774 Mkr (362), netto 

efter utny ttjade bankgarantier om 186 Mkr. Likv ida medel uppgick per den 30 september 2017 till 451 Mkr (248).  

JÄM FÖRELSESTÖRANDE POSTER 

 

Jämförelsestörande poster under tredje kv artalet utgjordes främst av  kostnader för förberedelser 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 utv ärdering av  strategiska 

av y ttringsalternativ , 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 omfattar endast koncernstödjande funktioner. Moderbolaget har endast aktier i dotterföretag samt kassa och lev erantörsskulder. Ingen 

försäljning av  v aror och tjänster skett till ex terna kunder. Likv ida medel uppgick v id periodens utgång till 136 Mkr (45). 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 ger Munters ett bruttotillskott om 103 Mkr. 

Nordic Capital förblev  per den 30 september den största aktieägaren (50,1 %) följt av  FAM (10,0 %), AMF (6,0 %), Alecta (5,0 %), Handelsbanken Fonder 
(3,0 %), Carv e (3,0 %) och Första AP-Fonden (2,0 %).  

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 äggproduktion. 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 

specialanpassade 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 foderautom ater i liv smedelsproducenternas 

produktionssy stem. Edata hade en omsättning på omkring 15 Mkr 2016 och har 34 anställda. Se sidan 24 för mer information. 

FINANSIELLA M ÅL OCH UTDELNINGSPOLICY 
Omsät tningstil lväxt 
Munters mål är att uppnå en årlig organisk omsättningsstillv äx t på 7–10 %, kompletterad med selektiv a förv ärv .  

Lönsamhet 
Munters mål på medellång sikt är att ha en justerad EBITA-marginal på 14 %. 

 

MSEK Kv3 Kv2 Kv1 jan-sep Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Helår

Övrigt

  Förberedelser för av y ttring -2 -44 -27 -73 -27 -26 - - -53

  Försäljning av  Cooler-v erksamheten - - - - - 7 - - 7

Affärsområde Air Treatment

  Fastighetsförsäljning - - 7 7 - - - - -

  Slutlig Earn out HB Group - 53 - 53 - - - - -

Affärsområde AgHort

  Slutlig Earn out Rev enta - - - - 30 - - - 30

Total -2 9 -20 -13 3 -20 - - -17

2017 2016
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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 ).  

Utdelningspolicy  
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.
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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 

tillämpningsområden, med ett utbud baserat på Munters teknologier och tjänster. De anv ändningsområden som 
Munters tillgodoser uppv isar ofta en hög grad av  specialisering, med v äsentliga likheter öv er de geografiska 

regionerna.  

AIR TREATMENT  
Air Treatment är globalt ledande när det gäller lösningar för energieffektiv  luftbehandling för industriella och 
kommersiella 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, 

produktionseffektiv itet och kundens lönsamhet. Vårt erbjudande inkluderar av fuktning med absorptionsrotorer, 

ev aporativ  ky la, 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  

djuruppfödning- 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 entilation, ky lning, uppv ärmning och marknadsledande kontrollsy stem. Munters sträv ar alltid efter att 

v ara den perfekta samarbetspartnern för v åra kunder och är en global lev erantör som erbjuder en komplett 
portfölj av  klimatkontrollprodukter för djuruppfödnings- och v äx thusapplikationer. Den underliggande marknaden 

förv äntas lev erera 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 

driftsförhållanden 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 6 % under 

2017–2020, och gy nnas av  införandet av  0,5 % begränsning i sv av el inom skeppsindustrin som sker under 

2020. 

FUNKTIONER I  AFFÄRSOMRÅDENA 
Munters utrustning spelar ofta en av görande roll i kundernas v erksamhet. Munters erbjuder en rad 

eftermarknadstjänster 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–september motsv arande 13 % jämfört med föregående år. Stora 

inv esteringar har gjorts under 2016, med ny a säljare för att driv a framtida tillv äx t, som förv äntas nå full effekt 
under 2017. 

Produktionsv erksamheten fortsatte att generera besparingar v ia inköp, kostnadsbesparingsprogram samt genom 

implementeringen av  Lean-initiativ  i fabrikerna.  

ÖVRIGT 
Öv rigt refererar till koncernfunktioner och kostnader som inte allokerats ut till de olika affärsområdena. Det 

tidigare affärsområdet HumiCool ingår i detta segment under 2015 med ov äsentliga belopp. 

 

 

Or der ingång per affär somr åde och R12 

(Mdr  SEK) 

 

 
Nettoomsättning per  affär somr åde och R12 

(Mdr  SEK) 

 

 
Juster ad EBITA per  affär somr åde och R12 

(MSEK) 
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Air Treatment 

 Stabil orderingång under tredje kv artalet med en tillv äx t på 11 % till följd av  ett starkt resultat i 
marknadssegmentet Industrial. Fortsatt god nettoomsättningstillv äx t inom Serv ices och i Industrial. 

 Den justerade EBITA-marginalen ökade med 0,9 procentenheter till 13,3 % (12,4) under kv artalet. 

FINANSIELL SAMMANFAT TNING 

 

 
Orderingång o ch nettoomsättning 
Orderingången ökade med 11 % under kv artalet till 938 Mkr (848) v arav  14 % organiskt. Valutakurseffekter hade 

en negativ  påv erkan om 3 %. Orderingången v ar stabil i marknadssegmentet Industrial, i sy nnerhet inom  

liv smedels-, läkemedels- och elektronikindustrin. Bland de ordrar som inkom under tredje kv artalet återfanns ett 

projekt om 54 Mkr i Europa för produktion av  litiumbatterier. Tillv äx ten på slutmarknaden för Supermarkets v ar 

stark under kv artalet, medan ordrar i de öv riga kommersiella undersegmenten minskade, delv is till följd av  det 

strategiska beslutet att upphöra med standardiserad lufthanteringsutrustning. Ordertillv äx ten för Serv ices v ar 

stabil under kv artalet, driv en av  Europa och Asien. 

Nettoomsättningen ökade med 4 % under kv artalet till 876 Mkr (842) v arav  7 % organiskt. Valutakurseffekter 

hade en negativ  påv erkan om 3 %. Ökningen av  nettoomsättningen v ar främst hänförlig till marknadssegmentet 

Industrial, där lev eranserna till kunder inom liv smedel och läkemedel ökade bety dligt.   

Orderingången under perioden januari–september ökade med 15 % till 2 926 Mkr (2 545) v arav  13 % organiskt. 

Valutakurseffekter hade en positiv  påv erkan om 2 %. En stark orderingång redov isades inom liv smedels -, 

läkemedels- och elektronikindustrierna i samtliga regioner. En god orderingångstillv äx t rapporterade från 

slutmarknaden för Supermarkets inom marknadssegmentet Commercial. Ordrar från v issa kundgrupper som inte 

ingår i Supermarkets v ar lägre som ett resultat av  befintliga produkterbjudanden med lägre merv ärde. Serv ices 

och Components redov isade god tillv äx t under perioden januari–september.  

Nettoomsättningen under perioden januari–september ökade med 11 % till 2 600 Mkr (2 333) v arav  10 % 

organiskt. Valutakurseffekter hade en positiv  påv erkan om 2 %. Tillv äx ten för nettoomsättningen återspeglade 

ökade lev eranser till kunder inom liv smedels-, läkemedels-, elektronik- och transportindustrierna. Serv ices 

intäkter ökade i samtliga tre regioner. Segmenten Commercial och Components redov isade också en sund 

tillv äx t under perioden januari–september.  

Justerad EBITA 
Justerad EBITA ökade under tredje kv artalet med 11 % till 116 Mkr (105), v ilket omfattade en negativ  

v alutaomräkningseffekt på 4 %. Det högre resultatet berodde på en ökad häv stångseffekt. Ineffektiv itet i Munters 

produktionsanläggning i Mex iko fortsatte under tredje kv artalet och förv äntas ha en negativ  effekt på resultatet 

äv en under fjärde kv artalet. Det fjärde kv artalet föregående år v ar ett ex traordinärt starkt kv artal för Air 
Treatment tack v are stora lev eranser inom v årt lönsamma marknadssegment Supermarkets. Marginalen i fjärde 

kv artalet förv äntas v ara på samma niv å som i det tredje kv artalet i år.  

 

Justerad EBITA under perioden januari–september låg på stabila 330 Mkr (283), motsv arande en ökning med 

17 %, v arav  1 % hänförs från positiv a v alutakurseffekter.  

 

R12 Helår

MSEK 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆% okt-sep 2016

Ex tern orderstock 1 205 1 076 12 1 205 1 076 12 1 205 959

Orderingång 938 848 11 2 926 2 545 15 3 765 3 385

Nettoomsättning 876 842 4 2 600 2 333 11 3 561 3 294

Rörelseresultat (EBIT) 115 102 12 382 275 39 544 437

Justerad EBITA 116 105 11 330 283 17 495 448

Justerad EBITA marginal, % 13,3 12,4 12,7 12,1 13,9 13,6

Kv3 jan-sep

Or der ingång (MSEK) 

 

 
Nettoomsättning (MSEK) 

 

 
Juster ad EBITA (MSEK) 
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Data Centers 

 Data Centers orderingång på Munters och på hela marknaden v ar låg under kv artalet. Motsv arande 
period föregående år omfattade en order om 214 Mkr från en större digital kund.  
 

 Nettoomsättningen v ar 25 % lägre organiskt jämfört med föregående år, pga fasning av  projekt-
lev eranser. Orderstocken med kommande lev eranser v ar 538 Mkr, med stora ordrar inbokade i Q4. 

 

 Lägre marginaler och justerad EBITA på grund av  lägre v oly mer och lägre kapacitetsutny ttjande i USA 

och Europa till följd av  försenade ordrar tidigare under året samt fortsatta inv esteringar i v erksamheten. 

 Efter periodens slut tecknades tv å stora Data Center-ordrar från Facebook v ärda totalt cirka 450 Mkr.  

FINANSIELL SAMMANFAT TNING 

 

Orderingång o ch nettoomsättning 
Orderingången under tredje kv artalet minskade med 92 % till 20 Mkr (255), v arav  hela minskningen v ar organisk. 

Den lägre orderingången berodde främst på en order om 214 Mkr som mottogs under tredje kv artalet 2016 från 

en större digital kund i Europa samt på en generellt låg aktiv itet på Data Center-marknaden under tredje 

kv artalet 2017. Orderstocken med kommande lev eranser uppgick till 538 Mkr. 

Nettoomsättningen under tredje kv artalet minskade med 26 % till 115 Mkr (157), v arav  25 % organiskt. 

Valutakurseffekter hade en negativ  påv erkan om 2 %. Endast en liten andel av  den rekordhöga orderstocken för 

Data Centers lev ererades under tredje kv artalet. På grund av  försenad projektstart för v år stora Data Center 

order i Europa som v i tecknade i andra kv artalet i år, kommer delar av  lev eransen, som ursprungligen v ar 

planerad till det fjärde kv artalet i år, att ske första kv artalet 2018. Därutöv er har de initiala projektkostnaderna 
v arit högre än planerat. Det gick särskilt trögt i USA under tredje kv artalet till följd av  att produktionen av  en stor 

order senarelades. 

Orderingången under perioden januari–september ökade med 1 % till 743 Mkr (732) v arav  -1 % organiskt. 

Valutakurseffekter hade en positiv  påv erkan om 2 %.  

Nettoomsättningen under perioden januari–september ökade med 71 % till 568 Mkr (333), v arav  68 % organiskt. 

Valutakurseffekter hade en positiv  påv erkan om 3 %. Ökningen v ar främst hänförlig till en högre försäljning till 

digitala kunder i USA och Europa samt en samlokaliseringskund i Europa. Produktionsv oly merna v ar lägre än 

v äntat i september till följd av  sena förändringar i kundernas specifikationer. 

Justerad EBITA 
Justerad EBITA under tredje kv artalet uppgick till -20 Mkr (9). Den lägre försäljningen i kv artalet berodde till stor 

del på en stor order i USA som sköts upp samt en kortare försening för en stor order i Europa för lev erans under 

fjärde kv artalet. Justerad EBITA påv erkades negativ t av  det låga kapacitetsutny ttjandet under kv artalet inom 

spannet 20–25 Mkr, i linje med v år tidigare v ägledning.  

Justerad EBITA under perioden januari–september uppgick till -1 Mkr (4). Minskningen i justerad EBITA berodde 

främst på den låga försäljningsv oly men i samtliga regioner under andra och tredje kv artalet. Produktionen i Data 

Centers fabriker i USA och Europa har ökat under september och kommer att fortsätta öka under fjärde 

kv artalet. 

R12 Helår

MSEK 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆% okt-sep 2016

Ex tern orderstock 538 558 -3 538 558 -3 538 412

Orderingång 20 255 -92 743 732 1 929 919

Nettoomsättning 115 157 -26 568 333 71 920 685

Rörelseresultat (EBIT) -22 9 -4 3 47 54

Justerad EBITA -20 9 -1 4 51 56

Justerad EBITA marginal, % -17,4 5,8 -0,2 1,2 5,5 8,1

Kv3 jan-sep

Or der ingång (MSEK) 
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AgHort 

 Orderingångstillv äx ten v ar 18 % under kv artalet, delv is driv et av  tillv äx ten inom marknadssegmentet för 
sv inuppfödning i Kina. 

 Nettoomsättningen ökade något under kv artalet med stöd av  förv ärv et av  MTech Sy stems, men 

påv erkades negativ t av  låg aktiv itet i marknadssegmenten ägg och mejeriv aror i USA som en följd av  

den rådande nedgången på marknaden. 

 De justerade EBITA-marginalerna v ar lägre än under tredje kv artalet, främst driv et av  mix effekter med 
en större andel av  försäljningen i Kina och undersegmentet för broileruppfödning i USA. Resultatet 

påv erkades också negativ t av  ineffektiv itet i produktionsanläggningen i Mex iko. 

FINANSIELL SAMMANFAT TNING 

 

 
Orderingång o ch nettoomsättning 
Orderingången under tredje kv artalet uppgick till 442 Mkr (374), en ökning med 18 % inklusiv e en positiv  

strukturell effekt om +4% från förv ärv en av  MTech Sy stems och Edata. Valutakurseffekten uppgick till -3 %. 

Justerad för strukturella effekter och v aluta ökade orderingången med 17 % jämfört med tredje kv artalet 

föregående år. Både EMEA och APAC redov isade tillv äx t, medan Americas v ar i linje med tredje kv artalet 

föregående år. Som förv äntat hade affärsområde AgHort lägre inv esteringsniv åer under 2017, och v i förv äntar 
oss att detta fortsätter under fjärde kv artalet 2017.  

Nettoomsättningen uppgick till 482 Mkr (471) under kv artalet, en ökning med 2 % till följd av  strukturella effekter 

från MTech Sy stems och Edata (+7%). Valutakurseffekten under tredje kv artalet uppgick till -2 %. Asien 

redov isade en stark utv eckling jämfört med tredje kv artalet 2016. EMEA v ar i linje med föregåend år medan 

Americas, efter justering för förv ärv , minskade i omsättning främst till följd av  låg aktiv itet i marknadssegmenten 

ägg och mejeriv aror i USA. Fjärde kv artalet v äntas bli ett sv agare kv artal för AgHort eftersom projektaktiv iteten 
är lägre under v intern i Europa och USA. 

Orderingången under perioden januari–september ökade med 11 % jämfört med samma period föregående år 

med en organisk tillv äx t om 4 %. APAC redov isade en stark tillv äx t, främst driv et av  den kinesiska marknaden för 

sv inuppfödning, medan orderingången i Americas, ex klusive strukturella effekter, minskade jämfört med 

motsv arande period föregående år. Orderstocken v ar 66 % högre jämfört med föregående år. 

Nettoomsättningen under perioden januari–september ökade med 7 % jämfört med samma period föregående år 

med en negativ  organisk tillv äx t om -3 %. Minskningen berodde främst på en nedgång i nettoomsättningen i USA 

som orsakades av  en kraftig nedgång i kundernas inv esteringar i marknadssegmentet äggproduktion.  

 

Justerad EBITA 
Justerad EBITA under tredje kv artalet 2017 uppgick till 77 Mkr (85), en minskning med -9 %, v arav  -2 % 

hänfördes från v alutakurseffekter. Minskningen berodde delv is på en större andel av  försäljningen i Kina och till 

marknadssegmentet för broileruppfödning i USA, där marginalerna är lägre. Den justerade EBITA-marginalen 

påv erkades också negativ t av  ineffektiv itet i produktionsanläggningen i Mex iko. Under tredje kv artalet fortsatte 

inv esteringarna i IoT-erbjudandet och uppby ggnaden av  organisationen i Kina fortsatte. Justerad EBITA och 

marginal under fjärde kv artalet förv äntas bli sv agare till följd av  säsongsv ariationer med lägre projektaktiv itet 

samt av  fortsatt produktionsineffektiv itet i Munters fabrik i Mex iko. 

Justerad EBITA under perioden januari–september uppgick till 184 Mkr (219). Utöv er pressen på marginalerna 

och kostnadsökningar som redov isades under tredje kv artalet omfattade resultatet för första kv artalet kostnader 

om 6 Mkr för förv ärv et av  MTech Sy stems och kostnader hänförliga till starten av  en ny  produktionslinje i 

Brasilien. 

 

R12 Helår

MSEK 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆% okt-sep 2016

Ex tern orderstock 442 267 66 442 267 66 442 249

Orderingång 442 374 18 1 473 1 321 11 1 855 1 704

Nettoomsättning 482 471 2 1 387 1 294 7 1 798 1 705

Rörelseresultat (EBIT) 74 81 -9 174 209 -17 240 276

Justerad EBITA 77 85 -9 184 219 -16 223 258

Justerad EBITA marginal, % 16,0 18,0 13,2 16,9 12,4 15,1

Kv3 jan-sep
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Mist Elimination 

 Orderingången under tredje kv artalet v ar 13 % lägre, främst till följd av  en sv agare marknadssituation i 
Kina gällande projekt för rening av  rökgaser (FGD) samt låg aktiv itet i EMEA.  

 Nettoomsättningen under tredje kv artalet v ar 9 % lägre, i hög grad orsakat av  lägre v oly mer i Americas 

och EMEA. 

 Lägre justerad EBITA och marginal under kv artalet v ar hänförligt till sjunkande v oly mer i Americas och 

EMEA.  

FINANSIELL SAMMANFAT TNING 

 

 

Orderingång o ch nettoomsättning 
Orderingången minskade under tredje kv artalet med 13 % till 100 Mkr (115), inklusiv e en v alutakurseffekt om  

-3 % och strukturella effekter om +3 % (förv ärv et av  Kev in). En lägre orderingången berodde främst på en 

sv agare marknadssituation i Kina av seende projekt för rening av  rökgaser (FGD) med färre 

efterinstallationsprojekt inom Super-Clean samt en låg marknadsaktiv itet i EMEA. Nedgången i EMEA och Kina 

motv erkades delv is av  en order gällande ett stort projekt för rening av  rökgaser (FGD) i USA.  

Munters förutser fortsatt sv aga möjligheter på FGD-marknaden i Kina på kort till medellång sikt till följd av  

konsolideringen inom kraftindustrin samt ökade inv esteringar i alternativ  energi. Affärsområdet Mist Elimination 

sträv ar efter en y tterligare öv erfly ttning till marknadssegment med bättre möjligheter i processindustrin samt i 

marknadssegmentet Marine Scrubbers. 

Nettoomsättningen minskade under tredje kv artalet med 9 % till 96 Mkr (106), inklusiv e en v alutakurseffekt om  

-3 % och strukturella effekter om +6 % (förv ärv et av  Kev in). Nettoomsättningen i EMEA och Americas v ar lägre 

än föregående år, främst till följd av  en sv ag orderingång under tidigare kv artal. Det motv erkades delv is av  högre 

niv åer av  den mer repetitiv a basv erksamheten (mindre ordrar) i USA under kv artalet. Nettoomsättningen i Kina 

minskade till följd av  nedgången i projekt för rening av  rökgaser (FGD) inom Super-Clean. 

Orderingången minskade under perioden januari–september med 3 % till 312 Mkr (320), inklusiv e en 

v alutakurseffekt om +1 % och strukturella effekter om +5 %. Den sv aga organiska utv ecklingen under perioden 

september–januari beror på en låg tillv äx t i samtliga undersegment i EMEA, samt bety dande nedgång i projekt 

för rening av  rökgaser inom Super-Clean i Kina under slutet av  andra kv artalet och tredje kv artalet.  

Nettoomsättningen under perioden januari–september minskade med 8 % till 296 Mkr (321), där v alutakurserna 
hade en påv erkan om +2 % och strukturella effekter om +4 %. Den främsta anledningen till den negativ a 

organiska utv ecklingen v ar en låg orderstock v id ingången av  2017 inom Pow er (huv udsakligen rening av  

rökgaser, FGD) i USA, samt den senaste nedgången i termer av  lev eranser till efterinstallationsprojekt inom 

Super-Clean i Kina.  

 

Justerad EBITA 
Justerad EBITA under tredje kv artalet uppgick till 6 Mkr (13), inklusiv e strukturella effekter om -1 Mkr. 

Minskningen i resultatet berodde på lägre försäljningsv oly mer. Vidare påv erkades resultatet av  av brott på grund 

av  orkanen Irma, som passerade öv er Fort My ers-anläggningen i USA, v ilket gjorde att anläggningen måste 

stänga under 6 arbetsdagar. Kostnaden för av brottet uppgick till cirka 1 Mkr under tredje kv artalet. 

Justerad EBITA för perioden januari–september uppgick till 21 Mkr (48), inklusiv e en strukturell påv erkan om  

-3 Mkr hänförlig till förv ärv et av  Kev in. Det lägre resultatet berodde främst på en ogy nnsam mix  med bety dligt 

lägre v oly mer av  mycket lönsamma ersättningsprojekt för FGD i USA samt lägre försäljningsv oly mer i EMEA. 

 

R12 Helår

MSEK 2017 2016 ∆% 2017 2016 ∆% okt-sep 2016

Ex tern orderstock 146 140 4 146 140 4 146 121

Orderingång 100 115 -13 312 320 -3 407 416

Nettoomsättning 96 106 -9 296 321 -8 412 437

Rörelseresultat (EBIT) 6 12 -51 20 47 -58 42 69

Justerad EBITA 6 13 -50 21 48 -56 43 69

Justerad EBITA marginal, % 6,5 11,8 7,1 14,9 10,4 15,9
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Koncernen  

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET I  SAMMANDRAG 

 

  

R12 Helår

MSEK 2017 2016 2017 2016 okt-sep 2016

Nettoomsättning 1 552 1 560 4 794 4 217 6 617 6 040

Kostnad för sålda v aror -1 031 -1 029 -3 189 -2 741 -4 380 -3 931

Bruttoresultat 521 531 1 604 1 476 2 237 2 109

Försäljningskostnader -235 -254 -730 -688 -954 -913

Administrationskostnader -126 -117 -459 -336 -635 -512

Forsknings- och utv ecklingskostnader -44 -33 -125 -105 -157 -138

Öv riga rörelseintäkter och -kostnader -8 -0 35 3 - 63 31

Rörelseresultat 108 126 326 349 554 577

Finansiella intäkter och kostnader -32 -106 -273 -308 -388 -424

Resultat efter finansiella poster 76 20 53 41 166 153

Skatt -26 -22 -33 -61 -41 -69

Årets resultat 51 -2 20 -20 125 85

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 50 -2 21 -21 126 85

Hänförligt till innehav  utan bestämmande infly tande 1 -0 -0 1 -1 0

Antal utestående aktier i genomsnitt före utspädning 183 597 802 16 798 348 97 726 972 16 798 348 77 494 816 16 798 348

Antal utestående aktier i genomsnitt efter utspädning 183 916 270 16 798 348 97 914 531 16 798 348 77 635 486 16 798 348

Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,27 -0,12 0,21 -1,25 1,64 5,08

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,27 -0,12 0,21 -1,25 1,63 5,08

Övrigt totalresultat

Poster som senare kan komma att omklassificeras till årets 

resultat:

Valutakursdifferenser v id omräkning av  utlandsv erksamheter 90 -60 -165 137 -104 198

Poster som ej kommer att omklassificeras till årets resultat :

Aktuariella v inster och förluster på förmånsbestämda 

pensionsförpliktelser, inkl. löneskatt - - - - -17 -17

Skatt hänförligt till poster som ej kommer att omklassificeras till 

årets resultat - - - - 4 4

Övrigt totalresultat, netto efter skatt 90 -60 -165 137 -117 185

Årets totalresultat 141 -62 -145 117 8 270

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 140 -62 -144 116 9 270

Hänförligt till innehav  utan bestämmande infly tande 1 -0 -0 1 -1 0

Kv3 jan-sep
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Koncernen 

RAPPORT ÖVER FINANSI ELL STÄLLNING I  SAMMANDRAG - T ILLGÅNGAR  

 

  

MSEK 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Goodw ill 4 138 4 095 4 227

Patent, licenser, v arumärken samt liknande rättigheter 14,15 1 476 1 540 1 550

By ggnader och mark 146 155 156

Maskiner och andra tekniska anläggningar 154 167 172

Inv entarier, v erkty g och installationer 9,13 140 111 133

Pågående ny anläggningar 112 52 69

Finansiella tillgångar 26 61 24

Uppskjutna skattefordringar 263 213 242

Summa anläggningstillgångar 6 455 6 394 6 574

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Råv aror och förnödenheter 387 321 321

Varor under tillv erkning 159 144 123

Färdiga v aror och handelsv aror 255 250 208

Pågående arbete för annans räkning 26 14 8

Förskott till lev erantörer 12 10 17

Kundfordringar 1 020 930 1 094

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 81 83 76

Deriv atinstrument 1 4 2

Aktuella skattefordringar 44 26 32

Öv riga fordringar 133 123 103

Likv ida medel 451 248 432

Summa omsättningstillgångar 2 569 2 152 2 417

SUMMA TILLGÅNGAR 9 024 8 546 8 991
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Koncernen 

RAPPORT ÖVER FINANSI ELL STÄLLNING I  SAMMANDRAG - EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

 

FÖRÄNDRINGAR I  EGET KAPITAL I  SAM MANDRAG 

 

MSEK 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Aktiekapital 3 530 605 756

Innehav  utan bestämmande infly tande 1 10 11

Totalt eget kapital 3 531 615 767

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Aktieägarlån - 2 488 2 688

Räntebärande skulder 2 815 2 412 2 544

Av sättningar för pensioner och liknande förpliktelser 193 201 179

Öv riga av sättningar 29 27 30

Öv riga skulder 148 31 15

Uppskjutna skatteskulder 471 512 525

Summa långfristiga skulder 3 656 5 670 5 981

KORTFRISTIGA SKULDER

Räntebärande skulder - 305 429

Förskott från kunder 418 263 315

Lev erantörsskulder 578 489 530

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 478 739 565

Deriv atinstrument 3 5 4

Aktuella skatteskulder 78 44 53

Öv riga skulder 176 315 232

Av sättningar för pensioner och liknande förpliktelser 5 4 5

Öv riga av sättningar 101 97 110

Summa kortfristiga skulder 1 837 2 261 2 243

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 024 8 546 8 991

MSEK 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31

Ingående balans 767 495 495

Periodens totalresultat -144 122 270

Kv ittningsemission 2 803 - 3

Teckningsoptioner 18 - -

Ny emission 100 - -

Förändring innehav  utan bestämmande infly tande -9 -2 0

Förv ärv  av  innehav  utan bestämmande infly tande -24

Förv ärv soption relaterad till innehav  utan bestämmande infly tande 20 - -

Utgående balans 3 531 615 767

Totalt eget kapital hänförligt till :

Moderbolagets aktieägare 3 530 605 756

Innehav  utan bestämmande infly tande 1 10 11
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Koncernen 

KASSAFLÖDESANALYS I  SAMMANDRAG  

 

  

R12 Helår

MSEK 2017 2016 2017 2016 okt-sep 2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat (EBIT) 108 126 326 349 554 577

Återföring av ej likviditetspåverkande poster;

Av - och nedskriv ningar 73 67 218 192 287 262

Av sättningar -6 3 9 1 -19 -27

Öv riga ej likv iditetspåv erkande resultatposter 13 -0 -39 -4 -54 -18

Kassaflöde före räntor och skatt 189 196 515 539 769 794

Betalda finansiella poster -34 -49 -149 -151 -205 -206

Betald skatt -33 -36 -87 -98 -120 -130

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 122 110 278 291 445 458

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital 54 -20 -36 -128 -88 -180

Kassaflöde från den löpande verksamheten 176 90 242 163 356 277

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förv ärv  av  v erksamheter - - -268 -2 -268 -2

Försäljning av  anläggningstillgångar - - 1 - 1 -

Av y ttring av  v erksamheter -28 - -28 - -28 -

Inv esteringar i materiella anläggningstillgångar -18 -40 -98 -112 -149 -163

Inv esteringar i immateriella anläggningstillgångar -9 -3 -25 -8 -37 -20

Kassaflöde från investeringsverksamheten -55 -44 -417 -123 -480 -186

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ny emission -18 - 100 - 101 0

Teckningsoptioner 18 - 18 - 18 -

Förändring lån -155 -71 94 -152 226 -19

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -155 -71 212 -152 344 -19

Periodens kassaflöde -34 -24 36 -112 220 72

Likv ida medel v id periodens början 494 265 432 346 248 346

Omräkningsdifferens i likv ida medel -10 7 -18 14 -17 14

Likvida medel vid periodens utgång 451 248 451 248 451 432

Kv3 jan-sep
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Moderbolaget 

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET I  SAMMANDRAG

 

 

ÖVRIGT TOTALRESULTAT 

 

  

R12 Helår

MSEK 2017 2016 2017 2016 okt-sep 2016

Nettoomsättning - - - - - -

Bruttoresultat - - - - - -

Administrationskostnader -21 -1 -74 -3 -75 -5

Rörelseresultat -21 -1 -74 -3 -75 -5

Finansiella intäkter och kostnader 0 -50 -83 -149 -136 -202

Resultat efter finansiella poster -21 -52 -157 -153 -211 -207

Koncernbidrag - - - - 27 27

Resultat före skatt -21 -52 -157 -153 -184 -180

Skatt 8 - 15 - 15 -

Årets resultat -13 -52 -142 -153 -169 -180

Kv3 jan-sep

R12 Helår

MSEK 2017 2016 2017 2016 okt-sep 2016

Årets resultat -13 -52 -142 -153 -169 -180

Öv rigt totalresultat,
netto efter skatt - - - - - -

Årets totalresultat -13 -52 -142 -153 -169 -180

Kv3 jan-sep
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Moderbolaget 

BALANSRÄKNING - T ILLGÅNGAR I  SAM MANDRAG 

 

 

BALANSRÄKNING - EGET KAPITAL OCH SKULDER I  SAM MANDRAG  

 

  

MSEK 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andelar i dotterbolag 4 086 4 086 4 086

Andra finansiella tillgångar 15 - -

Summa anläggningstillgångar 4 101 4 086 4 086

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Fordringar hos dotterbolag 1 - 27

Likv ida medel 136 45 44

Summa omsättningstillgångar 137 45 71

SUMMA TILLGÅNGAR 4 238 4 131 4 157

MSEK 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Aktiekapital 6 0 0

Öv erkursfond 1 177 1 177 1 177

Balanserade v instmedel 3 173 437 437

Årets resultat -142 -153 -180

Summa eget kapital 4 214 1 461 1 434

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Aktieägarlån - 2 488 2 688

Summa långfristiga skulder - 2 488 2 688

KORTFRISTIGA SKULDER

Lev erantörsskulder 20 - -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 181 35

Skulder till dotterbolag 1 - -

Öv riga skulder 2 1 -

Summa kortfristiga skulder 25 182 35

SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER 4 238 4 131 4 157
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Kvartalsöversikt koncernen och segment 

Koncernen 

 

 
Air Treatment 

 

 
Data Centers  

 

 
  

2015

MSEK Kv3 Kv2 Kv1 jan-sep Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Helår Kv4

Orderstock 2 332 2 449 1 998 2 332 1 741 2 040 2 025 1 713 1 741 1 348

Orderingång 1 489 2 234 1 654 5 377 1 491 1 577 1 688 1 617 6 373 1 286

Nettoomsättning 1 552 1 723 1 519 4 794 1 823 1 560 1 438 1 220 6 040 1 575

Rörelseresultat (EBIT) 108 143 75 326 228 126 150 74 577 107

Finansiella intäkter och kostnader -32 -134 -106 -273 -116 -106 -110 -92 -424 -99

Skatt -26 2 -9 -33 -8 -22 -28 -10 -69 23

Årets resultat 51 11 -41 20 105 -2 11 -29 85 31

Av skriv ning öv erv ärden och öv riga 

immateriella tillgångar 54 56 53 162 49 47 45 46 187 49

Jämförelsestörande poster 2 -9 20 13 -3 20 - - 17 -15

Justerad EBITA 164 190 147 501 274 193 194 119 781 140

Justerad EBITA marginal, % 10,6 11,0 9,7 10,4 15,0 12,3 13,5 9,8 12,9 8,9

2017 2016

2015

MSEK Kv3 Kv2 Kv1 jan-sep Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Helår Kv4

Ex tern orderstock 1 205 1 171 1 097 1 205 959 1 076 1 067 939 959 841

Orderingång 938 1 037 950 2 926 840 848 923 775 3 385 828

Ex tern nettoomsättning 872 927 787 2 586 959 842 818 670 3 288 971

Transaktioner mellan segment 4 5 6 15 2 0 2 1 6 17

Rörelseresultat (EBIT) 115 173 94 382 162 102 114 59 437 141

Av skriv ning öv erv ärden och öv riga 

immateriella tillgångar 2 3 3 8 3 3 3 3 11 5

Jämförelsestörande poster 0 -53 -7 -60 - - - - - -

Justerad EBITA 116 123 90 330 166 105 117 62 448 146

Justerad EBITA marginal, % 13,3 13,2 11,4 12,7 17,2 12,4 14,2 9,2 13,6 14,8

2017 2016

2015

MSEK Kv3 Kv2 Kv1 jan-sep Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Helår Kv4

Ex tern orderstock 538 643 321 538 412 558 455 328 412 112

Orderingång 20 558 165 743 187 255 157 320 919 27

Ex tern nettoomsättning 114 192 249 555 352 156 57 90 655 115

Transaktioner mellan segment 1 8 4 13 0 0 29 0 30 0

Rörelseresultat (EBIT) -22 -14 32 -4 51 9 -13 7 54 -14

Av skriv ning öv erv ärden och öv riga 

immateriella tillgångar 2 1 1 3 0 0 0 0 1 -

Jämförelsestörande poster - - - - - - - - -

Justerad EBITA -20 -13 32 -1 51 9 -12 7 56 -14

Justerad EBITA marginal, % -17,4 -6,6 12,8 -0,2 14,6 5,8 -14,1 8,0 8,1 -12,1

2017 2016
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Kvartalsöversikt Koncernen och segment 

AgHort 

 

 
Mist  Elimination 

 

 
Övrig t och elimineringar 

 

 

  

2015

MSEK Kv3 Kv2 Kv1 jan-sep Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Helår Kv4

Ex tern orderstock 442 490 454 442 249 267 375 316 249 260

Orderingång 442 561 469 1 473 382 374 520 427 1 704 360

Ex tern nettoomsättning 473 500 391 1 364 399 459 457 355 1 669 379

Transaktioner mellan segment 9 1 13 23 11 12 7 5 36 12

Rörelseresultat (EBIT) 74 75 25 174 66 81 85 43 276 35

Av skriv ning öv erv ärden och öv riga 

immateriella tillgångar 3 3 3 10 3 3 3 3 12 3

Jämförelsestörande poster - - - - -30 - - - -30 -

Justerad EBITA 77 78 28 184 39 85 88 46 258 38

Justerad EBITA marginal, % 16,0 15,6 7,0 13,2 9,5 18,0 18,9 12,9 15,1 9,7

2017 2016

2015

MSEK Kv3 Kv2 Kv1 jan-sep Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Helår Kv4

Ex tern orderstock 146 145 126 146 121 140 129 130 121 135

Orderingång 100 111 101 312 95 115 103 103 416 93

Ex tern nettoomsättning 92 104 92 289 113 103 106 106 428 102

Transaktioner mellan segment 4 3 1 7 3 3 0 3 9 2

Rörelseresultat (EBIT) 6 8 6 20 21 12 17 18 69 12

Av skriv ning öv erv ärden och öv riga 

immateriella tillgångar 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0

Jämförelsestörande poster - - - - - - - - - -

Justerad EBITA 6 8 6 21 22 13 18 18 69 13

Justerad EBITA marginal, % 6,5 7,9 6,9 7,1 18,6 11,8 16,4 16,4 15,9 13,0

2017 2016

2015

MSEK Kv3 Kv2 Kv1 jan-sep Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 Helår Kv4

Orderingång -11 -34 -31 -76 -13 -15 -14 -8 -50 -21

Ex tern nettoomsättning - - - - - - - - - -

Transaktioner mellan segment -18 -17 -24 -58 -17 -15 -39 -9 -80 -31

Rörelseresultat (EBIT) -64 -99 -82 -246 -73 -78 -54 -53 -258 -68

Av skriv ning öv erv ärden och öv riga 

immateriella tillgångar 47 48 46 140 42 40 39 40 161 41

Jämförelsestörande poster 2 44 27 73 27 20 - - 47 -17

Justerad EBITA -16 -7 -10 -33 -4 -18 -15 -13 -51 -43

2017 2016
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Noter 

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Rapporten är upprättad i enlighet med IAS 34, ”Delårsrapportering” . Redov isningsprinciperna öv erensstämmer med International Financial Reporting 

Standards (IFRS), liksom med EU:s godkända tolkningar av  relev anta standarder, kommittén för tolkning av  IFRS (IFRIC) och kapitel 9 i 

årsredov isningslagen. Rapporten har upprättats med tillämpning av  samma redov isningsprinciper och beräkningsmetoder som de i årsredov isningen (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. Segmentsinform ation finns på sidan 9–12 

och segmentsredov isningen på sidan 19–20. Ny a eller ändrade IFRS-standarder som trädde i kraft 2017 hade ingen v äsentlig påv erkan på koncernen.  

IFRS innefattar äv en International Accounting Standards (IAS) och tolkningar till standarderna benämnda IFRIC respektiv e SIC.  Utöv er IFRS och 

årsredov isningslagen tillämpas äv en Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR1, Kompletterande redov isningsregler för koncerner.  

Moderbolaget tillämpar Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, v ilket innebär att moderbolaget i den juridis ka personen ska tillämpa alla 

EU-godkända IFRS och relaterade rapporter så långt det är möjligt, samtidigt som årsredov isningslagen och try ggandelagen och ta v ederbörlig hänsy n till 

relationen mellan redov isning och beskattning. Koncernredov isningen har upprättats i enlighet med de internationella redov isningsstandarderna (IFRS) 

såsom de antagits av  EU och i enlighet med årsredov isningslagen.  

Koncernredov isningen omfattar bokslut för moderbolaget och dess dotterbolag. De finansiella rapporterna för moderbolaget och dotterbolaget som tas in i 

koncernredov isningen av ser samma period och är upprättade enligt de redov isningsprinciper som gäller för koncernen. Alla konc erninterna 

mellanhav anden, intäkter, kostnader, v inster eller förluster som uppkommer i transaktioner mellan företag som omfattas av  koncernredov isningen elimineras 

i sin helhet.  

I FRS 9 
Munters har kommit fram till att den enda delen av  IFRS 9 som ev entuellt kan påv erka Munters finansiella rapporter är nedskriv ningsmodellen för förv äntade 

kreditförluster. Den nuv arande bedömningen är att den ny a nedskriv ningsmodellen inte v äsentligt kommer att påv erka Munters finansiella rapporter 

eftersom koncernens befintliga modell som liknar den som kräv s enligt IFRS 9. Bedömningen av  påv erkan pågår och kommer att slutföras under fjärde 
kv artalet. 

I FRS 15, Intäkter från avtal med kunder  
Bedömningen av  implementeringen av  IFRS 15 pågår och kommer att slutföras under fjärde kv artalet 2017. De huv udsakliga områden som för närv arande 

har identifierats som att de ev entuellt kan påv erkas av  IFRS 15 är s.k. bill-and-hold-transaktioner (där säljaren fakturerar v aran före frakt) och kundkontrakt 

med serv icegarantier. I enlighet med IFRS 15 kommer Munters att identifiera lagringsserv icedelen av  en faktura och inneha kontrakt som ett separat 

åtagande, v ilket innebär att en del av  intäkten kommer att redov isas öv er tid snarare än v id en tidpunkt, och därmed skjuts intäktsredov isningen potentiellt 

upp till en efterföljande period jämfört med v ad som gäller enligt rådande god redov isningssed (GAAP). Dessutom kommer garantiåtaganden som uppfy ller 

kriterierna för serv icegarantier att identifieras som ett separat åtagande och intäkten som allokeras till serv icegarantin kommer att redov isas öv er tid. Den 

potentiella påv erkan från dessa tv å områden bedöms i nuläget inte v ara av  v äsentlig bety delse för Munters finansiella rapporter, men den slutliga 

bedömningen blir klar under fjärde kv artalet.  

I FRS 16 Leasing 
Munters har börjat analy sera v ilka effekter som IFRS 16 kommer att få på koncernens redov isning. 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 ergångsmetod har 

ännu inte utförts. Utifrån Bolagets preliminära genomgång av  sin leasing (främst leasingav tal för fastigheter) ex empelv is av seende uppsägningsperioder och 

hy ror är det för närv arande Bolagets bedömning att IFRS 16 kommer att ha en inv erkan på koncernens redov isning och finansiella ny c keltal, 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 ak tiekapital. 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 medlemmar i 

koncernledningen. 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 procent av  Bolagets aktiekapital efter att Erbjudandet har fullgjorts och under förutsättning att samtliga teckningsoptioner utny ttjas. 

För mer information om incitamentsprogrammen, 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 30 september 2017, 3 451 personer (2 851), v ilket motsv arar en ökning om 21 %. 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 ILJÖ PÅVERKAN OCH M ILJÖPO LICY  
Munters v erksamhet påv erkar den y ttre miljön genom utsläpp till luft och v atten, genom hantering av  kemikalier och av fall sam t 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 eftersträv ar alltid att minimera risker samt för att skapa en säkrare och hälsosammare miljö v ad gäller arbetsplatsen 

för anställda, kunder, samhället och för den öv ergripande miljön. Vi uppnår detta genom ett starkt ledarskap, lagarbete och genom v år ständiga sträv an efter 
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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 är en koncern med geografiskt spridd v erksamhet och många mindre organisatoriska enheter. Ett v isst beroende av  ny ckelkunder samt 

ny ckelpersoner finns. En del av  Munters försäljning utgörs av  komponenter och produkter som anv änds i kv alificerade kundprocesser. Kv alitets- och 

kontraktsåtaganden kan leda till skadestånd. Framtida alternativ a tekniker kan komma att utgöra en risk. Företag som idag är v erksamma inom 

luftbehandling kan komma att etablera sig inom Munters nischer v ilket skulle innebära en ökad konkurrens. Efterfrågan på Munters produkter påv erkas av  

det allmänna konjunkturläget. 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 för framtida resultatutv eckling. En utförligare beskriv ning av  v erksamhetens finansiella risker samt hur 

dessa kontrolleras och hanteras återfinns i not 3 till årsredov isningen för 2016. 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 . Flertalet försäkringar hanteras koncerngemensamt.  

RESULTAT PER AKTIE 
Nettoresultat per stamaktie, före och efter utspädning, under tredje kv artalet 2017 uppgick till 0,27 kronor (-0,12). Resultat hänförligt till moderbolagets 

stamaktieägare uppgick till 50 Mkr (-2) för tredje kv artalet. Genomsnittligt antal utestående stamaktier under tredje kv artalet uppgick till 183 597 802 före 

utspädning och 183 916 270 efter utspädning.  

VERKLIGT VÄRDE PÅ FI NANSIELLA INSTRUMENT 
Koncernens deriv at, redov isade till v erkligt v ärde i rapporten öv er finansiell ställning, v ärderas i enlighet med IFRS 13 och niv å 2 i v erkligtv ärdehierarkin. 

Deriv aten uppgår till 1 Mkr (4) i finansiella tillgångar och till 3 Mkr (5) i finansiella skulder.  

 

Vid utgången av  kv artalet hade terminslånet om 250 MUSD utny ttjats helt och 84 MEUR av  den rev olv erande kreditfaciliteten hade utny ttjats i EUR, USD 
och SEK. Utöv er den huv udsakliga lånefaciliteten finns ett utestående belopp om 14 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 

IFRS 13 och niv å 3 i v erkligtv ärdehierarkin. I tabellen nedan förklaras förändringar i skulden av seende den v illkorade köpeskillingen under 2017. De största 

förändringarna är hänförliga 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 marknadsmäss iga v illkor per den 30 september 2017 och att det v erkliga 

v ärdet på balansdagen i allt v äsentligt motsv aras av  det redov isade v ärdet.  

 

 

  

MSEK 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31

Villkorade köpeskillingar och förvärvsoptioner

Belopp v id peiodens ingång 51 78 78

Bedömda skulder v id förv ärv 162 -

Betalningar - - -9

Värdeförändring redov isad i öv riga rörelseintäkter -53 - -30

Diskontering -14 2 7

Årets v alutakursdifferenser -13 6 5

Belopp vid periodens utgång 133 86 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 kommer att bedriv a v erksamhet inom affärsområdet AgHort. Köpeskillingen uppgick till 222 Mkr, motsv arande ett skuldfr itt 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 månader som föregår datumet för utny ttjande av  optionen. Som en följd av  optionen redov isar Munters 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 optionerna v arv id andelar 

utan bestämmande infly tande hänförbara till optionerna elimineras. Detta är den slutliga allokeringen av  köpeskillingen. Jämfört med allokeringen av  den 

preliminära köpeskillingen har teknologi minskat med 25 Mkr och goodw ill har ökat med samma belopp. 
Skillnaden mellan skulderna för optionerna och de andelar utan bestämmande infly tande som optionerna av såg redov isas direkt m ot eget kapital och 

särskildes från öv riga förändringar i eget kapital.  

 

Förv ärv et av  MTech Systems finansierades genom upptagande av  banklån. Under 2016 hade MTech Sy stems intäkter uppgående till cirka 140 Mkr.   

Förv ärv skostnader uppgick under 2016–2017 till 10 Mkr. 

 

 
 

Verkligt v ärde för förv ärv ade nettotillgångar ökade med 141 Mkr. Av  detta belopp är 29 Mkr hänförligt till kundrelationer, 97 Mkr till teknologi, 19 Mkr till 

v arumärken och 29 Mkr till uppskjutna skatteskulder. De förv ärv ade kundfordringarnas v erkliga v ärde per förv ärv sdagen, 51 Mkr , motsv arar beloppet som 

förv äntas bli betalt. Fordringarna har ett nominellt v ärde om 51 Mkr. 

Goodw ill som uppkommer från förv ärv et, 165 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 försörjningskedjan 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 inflytande 162

Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar -219

Goodwill 165

Förvärvade nettotillgångar vid 

förvärvstidpunkten Verkliga värden enligt 

definitiv förvärvsanalys

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 13

Kundrelationer 29

Teknologi 97

Varumärke 19

Kundfordringar 51

Andra kortfristiga tillgångar 39

Likvida medel 35

Summa tillgångar 282

Skulder

Räntebärande långfristiga skulder 0

Räntebärande kortfristiga skulder 0

Leverantörsskulder 1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20

Uppskjutna skatteskulder 29

Övriga icke-räntebärande kortfristiga skulder 12

Summa skulder 63

Netto identifierbara tillgångar och skulder 219

Kontant erlagd köpeskilling 222

Likvida medel i förvärvat bolag -35

Förändring av koncernens likvida medel vid 

förvärvet 187
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Kevin Enterprises  
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 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 erksamheten kommer från och med april 2017 redov isas som en separat redov isningsenhet inom Munters Indien, och kommer att konsolideras inom 
affärsområdet Mist Elimination. Den preliminära köpeskillingen, efter preliminära rörelsekapital- och nettoskuldsjusteringar, uppgick till 76 Mkr. Preliminärt 

v erkligt v ärde för öv erfört nettorörelsekapital och materiella anläggningstillgångar netto uppgick till 18 Mkr respektiv e 35 Mkr. Värde för immateriella 

tillgångar, inklusiv e goodw ill, uppskattades till cirka 23 Mkr. Arbetet med fördelningen av  de immateriella tillgångarna i förv ärv sanalysen pågår. 

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. 

 

 
 

 
Edata 
Den 30 maj 2017 förv ärv ade Munters det brasilianska företaget Edata som är specialiserat inom central mjukv ara för liv smedels fabriker, främst 

ky cklingproduktion. 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 

specialanpassade 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 foderautom ater i liv smedelsproducenternas 

produktionssy stem. Edata hade en omsättning på omkring 15 Mkr 2016 och har 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 isas 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. 

 

 

Justerad EBITA 
Rörelseresultat, justerat för av skriv ningar på immateriella tillgångar och 

jämförelsestörande poster. Munters anser att Justerad EBITA är anv ändbart 

för att analy sera resultatet, eftersom det eliminerar påv erkan från poster i 

v årt rörelseresultat som, enligt Munters inte speglar Bolagets huv udsakliga 

rörelseresultat. 

Justerad EBITA-marginal  
Justerad EBITA som en andel av  nettoomsättningen. Munters anser att 

justerad 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. 

Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster av ser poster i resultaträkningen som har en 

inv erkan på rörelseresultatet och är v iktiga för att förstå v erksamhetens 

underliggande utv eckling. 

R12 
R12 (rullande 12 månader) efter ett ny ckeltal bety der att ny ckeltalet 

motsv arar en ackumulering av  de rapporterade siffrorna för föregående tolv  
månader. 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 

skulderna om samtliga förföll till betalning. 

 

 O  

Rörelseresultat (EBIT) 
Resultat före räntor och skatt. Munters anser att rörelseresultatet v isar de 

intäkter som genereras av  den löpande v erksamheten. 

Orderstock 
Mottagna och bekräftade försäljningsorder som ännu inte lev ererats och 

redov isats som nettoomsättning. Orderstocken bely ser hur stor 

v erksamhet hänförlig till den löpande v erksamheten som Munters redan 
har erhållit som kommer att v ändas till intäkter under framtida perioder.  

Orderingång 
Mottagna och bekräftade försäljningsorder under rapportperioden. 

Orderingången är ett mått på framtida intäkter och, följaktligen, ett v iktigt 

ny ckeltal för Munters ledning. 

Organisk t il lväxt 
Förändring i nettoomsättning jämfört med föregående period, ex klusiv e 

bidraget till nettoomsättningen från v erksamheter som har förv ärv ats 

och/eller av y ttrats under den aktuella perioden eller någon 

jämförelseperiod. Måttet anv änds av  Munters för att öv erv aka 
nettoomsättningstillv äx ten, driv et av  förändringar i v oly m, valutor, priser 

och omsättning mellan olika perioder. 

Avkastning p å sysselsatt kapital (ROCE) 
Rörelseresultat (EBIT), delat med genomsnittligt sy sselsatt kapital. 

Genomsnittligt sy sselsatt kapital för v arje år består av  ett genomsnitt av  

slutligt 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 60 

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 9 nov ember 2017 kl. 10:00 CET v ia https://w ww.financialhearings.com/event/10341 

Denna information är sådan information som Munters Group AB är sky ldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om 

v ärdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ov anstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 nov ember 2017 kl. 08.00 CET. 

Munters Group AB, org. nr. 556819-2321 

 

Finansiell kalender 2017/2018: 

16 februari, Delårsrapport fjärde kv artalet och bokslutskommuniké 2017 

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 

området luftmiljö sedan företaget grundades 1955. Idag sker tillv erkning och försäljning i fler än 30 länder av  v åra omkring 3 500 medarbetare (inklusiv e 

v isstidsanställda). Munters har dry gt sex  miljarder kronor i omsättning. För mer information, gå till w w w.munters.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.financialhearings.com/event/10341
http://www.munters.com/


 Kv3  
 2017 

 

Munters Group AB, tredje kv artalet 2017   27 

 
Rapport om granskning av finansiell 
delårsinformation 

Munters Group AB (publ.), org.nr 556819-2321 

 

I n ledning 
Vi har utfört en öv ersiktlig granskning av  den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för Munters Group AB (publ.) per 30 septem-

ber 2017 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är sty relsen och v erkställande direktören som har ansv aret för att upprätta och pre-

sentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredov isningslagen. Vårt ansv ar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på v år 

öv ersiktliga granskning. 
 

Den  ö versiktliga g ranskningens inriktning och omfattning  
Vi har utfört v år öv ersiktliga granskning i enlighet med International Standard on Rev iew  Engagements ISRE 2410 Öv ersiktlig granskning av  finansiell de-

lårsinformation utförd av  företagets v alda rev isor. En öv ersiktlig granskning består av  att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansv ariga för 

finansiella frågor och redov isningsfrågor, att utföra analy tisk granskning och att v idta andra öv ersiktliga granskningsåtgärder. En öv ersiktlig granskning har 

en annan inriktning och en bety dligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en rev ision enligt International Standards on Auditing 

och god rev isionssed i öv rigt har.  

 

De granskningsåtgärder som v idtas v id en öv ersiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss  en sådan säkerhet att v i blir medv etna om alla v ik-

tiga omständigheter som skulle kunna ha bliv it identifierade om en rev ision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en öv ersiktlig granskning har därför 

inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en rev ision har. 

 

S lu tsats 
Grundat på v år öv ersiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt v äsent-

ligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredov isningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredov isningslagen.  

 

Stockholm den 9 nov ember 2017 

Ernst & Young AB 

 

 

Erik Sandström 

Auktoriserad rev isor 

 

 

 


