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Överlåtelsen av REHACTs andelar
i iRWN sp. z o. o. genomförd
REHACT träffade i början av februari ett avtal kring försäljning av REHACTs andelar i det
polska bolaget iRWN sp. z o.o. till LARDON sp. z o.o.. Betalning för andelarna är nu erlagd
till REHACT och villkoren i överlåtelseavtalet därmed uppfyllda.
Köpeskillingen för REHACTs andelar i iRWN uppgick till drygt 650 000 SEK. LARDON ingår enligt
uppgift från ledningen i bolaget i ett större nätverk av företag som på olika sätt kommer att
engageras i driften av iRWN. LARDON har deklarerat att man kommer fortsätta satsningen på RVU i
Polen samt har sagt att man därmed räknar med att iRWN kommer kunna återbetala det av REHACT
inbetalda förskottet på drygt 3 miljoner SEK inom två års tid. REHACT har även säkerhet i fastigheter
för sin fordran.
-Avtalet innebär att REHACTs direkta ägande i Polen nu är sålt. Kapitalet från försäljningen kommer
att komma den svenska utvecklingen tillgodo och jag räknar inte med att vi kommer ha några fler
utgifter för vårt engagemang i iRWN. REHACT kommer istället att få del av utvecklingen i Polen
genom licensavtalet med iNergy och iRWN. Jag ser positivt på att iRWN nu får den investering och de
ägare som bolaget behöver för att kunna utvecklas, samtidigt som REHACT nu kan fokusera fullt ut på
verksamheten i Sverige, 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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