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Förundersökning mot
styrelseledamot inledd
REHACTs styrelseledamot Jerzy Hawranek är för närvarande föremål för en
förundersökning avseende otillbörlig marknadspåverkan. Förundersökningen genomförs
av utredare från Ekobrottsmyndigheten efter beslut av åklagare.
Jerzy Hawranek är sedan april 2014 styrelseledamot i REHACT. Fram till oktober 2014 var han även
CTO för REHACT men fick lämna sin tjänst efter att en särskild granskning konstaterat att
verksamheten i de polska bolag han ansvarade för hade allvarliga brister.
-REHACTs ledning har tagit del av uppgifter som pekar på att styrelsemedlemmen Jerzy Hawranek
upprepade gånger har handlat med aktier i REHACT i strid med regelverket för bolag på First North.
Jag kan inte själv bedöma om detta beteende är brottsligt men när detta, tillsammans med annan
information som kan innebära att någon försökt påverka aktiekursen negativt, kom till min
kännedom var det min skyldighet att lämna in en anmälan till Ekobrottsmyndigheten. En åklagare har
granskat de inlämnade underlagen och konstaterat att det fanns tillräckliga skäl för att inleda en
förundersökning, säger Svante Norrestad Bengtsson, VD på REHACT.
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REHACT AB (publ) utvecklar och marknadsför ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som beräknas sänka
behovet av köpt energi för värme, kyla och ventilation i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är ett av Sveriges
internationellt mest prisade cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008
av Världsnaturfonden, WWF, till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag. REHACT är medlem i Sweden Green Building
Council och Swedish American Green Alliance. År 2011 utsågs REHACTs VD, Svante Bengtsson, till vinnare av Niklas
Zennströms Green Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på NASDAQ Stockholm First North. Bolagets Certified Adviser
är Erik Penser Bankaktiebolag.
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