Malmö 2022-03-08

Förändringar av verksamheten i Ronab automation AB
Efter nästan 40 års företagande är det nu dags för mig och min hustru Eva att dra oss tillbaka och njuta
av ålderdomen som pensionärer. Med anledning av detta har vi träffat en överenskommelse om
försäljning av automationsverksamheten till en partner som vi arbetat både länge och nära
tillsammans med – Climat80 AB, en del av Are-gruppen.
Detta beslut har föregåtts av nogsam planering. Vi har haft att ta hänsyn till Ronabs trogna kundkrets
och vår trogna personal som flyttar med automationsverksamheten över till Climat80s
industriavdelning i Lund. Denna avdelning har under många år arbetat nära Ronab i flertalet
samverksamprojekt. Vi har varit högst delaktiga i att förbereda och anpassa Climat80s verksamhet för
den fortsatta driften av Ronab automations verksamhet i Climat80s regi, så att våra kunder får samma
upplevelse och leverans som alltid.
Varumärket Ronab automation överlåts till Climat80. Bolaget Ronab automation AB med
organisationsnummer 555229-2093 byter namn till Stenören El AB och ägs fortsatt 100% av Krister
Nyholm. Detta bolag kommer under perioden 2022.03.08-2022.06.30 att slutföra de projekt som är
beställda före 2022.03.08. Leverans och fakturering av dessa genomförs av Ronab automation, precis
som vanligt.
Offertförfrågningar och beställningar efter 2022.03.08 ställs till Climat 80 Aktiebolag (556224-0662).
Kontaktytorna är samma telefonnummer som tidigare 040 – 22 91 90 / info@ronab.se eller Per
Platzack / 040 – 62 66 067 per.platzack@climat80.se
Det är med varm hand och stort förtroende som vi lämnar över till Climat80 att förvalta Ronabs goda
rykte vidare in i framtiden. Vi vill framföra vårt varma tack till alla Er som vi har haft förmånen att få
göra affärer med under alla våra verksamma år.
Med vänlig hälsning,
Krister Nyholm och Eva Nyholm, Ronab Automation

Välkommen till oss på Climat80 och Are
Ronab automations grundare och nuvarande ägare Krister Nyholm går nu i pension och har valt att
anförtro framtiden till oss som arbetat länge och nära bolaget. Climat80 AB ingår i Are Sverige som
även arbetar med projektering, ventilation, värme och sanitet, kyla, el, automation, sanering, energi
och fastighetsförvaltning. Genom förvärvet av Ronab automation tar vi helhetsgrepp om
automationsaffären mot industrin och stärker både befintlig verksamhet och vår kompetens inom
automation. Vi tackar Krister för förtroendet och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Ronab
Automations kunder. Vid eventuella frågor om förvärvet, vänligen kontakta mig, Mats (046 - 10 13 92).
Med vänlig hälsning,
Jonas Granzell, Are Sverige AB och Mats Karlsson, Climat80 AB
Detta innebär även att Climat80 AB tar över personuppgiftsansvaret från Ronab Automation och att Climat80 AB nu är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för kundrelationen. Mer information om hur
Climat80 AB behandlar era personuppgifter hittar ni i vår personuppgiftspolicy på vår hemsida.
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