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REHACT medverkar i Word Future Energy Summit
Miljöteknikbolaget REHACT medverkar i dagarna för tredje gången i World Future Energy
Summit i Abu Dhabi. Den svenska delegationen är en del av den officiella satsning som
Energimyndigheten gör för att gynna export av svensk miljöteknik. MENA-området
kännetecknas av en stor andel nybyggnation samt stort behov av klimatisering av bostäder
och kontor. Det är därför en mycket intressant marknad för REHACT.
Det internationellt erkända högnivåmötet World Future Energy Summit hålls mellan 15-17 januari för
sjätte gången i Abu Dhabi och i år har över 26 000 deltagare från över 130 olika länder samlats.
Tidigare har bland annat Sveriges kronprinsessa talat vi invigningen och i år deltar stadschefer och
ledare från över 70 länder. REHACT har under flera år bearbetat marknaden i MENA-regionen och
förutom medverkan i WFES även besökt Masdar City eff flertal tillfällen och medverkat som delegat
till The Clean Energy Ministerials roundtables.
-MENA-regionen är mycket intressant för REHACT. Affärskulturen är dock ganska annorlunda jämfört
med Europa. Affärer här nere bygger på långsiktighet och förtroende vilket tar tid att bygga upp.
REHACT har deltagit i flera resor till området och har nu börjat skapa ett intresse för det koncept vi
erbjuder. Många tror att oljerika länder är ointresserade av energibesparingar, men det är inte sant.
Den olja man inte eldar upp lokalt kan ju säljas till andra länder, säger Svante Bengtsson, VD på
REHACT AB.
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REHACT AB (publ.) utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet
av extern energi för värme, kyla och ventilation i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är ett av Sveriges
mest internationellt 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 och finns med på
USA:s ambassadör Woods lista över intressanta svenska miljöteknikbolag. År 2011 utsågs REHACT till vinnare av
Niklas Zennströms Green Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.
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