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ET SELSKAP FØDT UT
AV

KJÆRLIGHET

STARTSKUDDET
Ideen til selskapet ble født da to fremmede møttes, ble forelsket, bestemte seg for å bygge en familie i Norge og
kalle deres ufødte barn "RECEE". Paret begynte å tenke på hvordan de kunne sørge for at Recee kunne vokse
opp i en bedre verden enn den de bor i. Derfor dannet de RECEE AS i 2020; et Norskt selskap der målet er å
utvikle og investere i bærekraftige løsninger, teknologier og smarte tjenester. RECEE AS jobber for at Recee og
millioner av andre barn fortjener en bedre planet.

Vår visjon er å bli det ledende private norske selskap
innen utvikling og investering i bærekraftig
eiendom, teknologi, og smarte tjenester.
FORELDRENE TIL RECEE
Celine har jobbet på offentlige og private sykehus og medisinske sentre i Norge, Sør-Afrika
og Dubai. Hennes unike tverrfaglige bakgrunn gjør at hun kan samhandle med pasienter og
forstå deres behov på flere nivåer. På grunn av sin globale karriere har hun en dyp
forståelse av ulike kulturelle motivasjoner, triggere og barrierer. Celine er utdannet
ernæringfysiolog, sykepleier, og personlig trener. Hun har en Bachelor of Science i Ernæring
fra Atlantis Medisinske Høgskole, en Bachelor of Science i sykepleie fra Høgskole i
Østfold, sertifisert personlig trening fra Akademiet for Personlig Trening (AFPT), og en
CELINE BJERCKE

diploma i sportsernæring og trening fra University of California San Diego i USA.

Reda er en anerkjent libanesisk seriegründer, som har etablert og ledet flere vellykkede
selskaper involvert i fornybar energi, utvikling av energimineraler og eiendommer. I mars
2019 ble han omtalt på forsiden av Forbes Middle East under overskriften “THE SILENT
Org.nr. 925.238.538 MVA

UPRISING - With a sharp eye for investment in renewable power, real estate, and mining,
Lebanese serial entrepreneur, Reda El Chaar, has become a trailblazer in emerging
markets”. Siden 2017 har Reda blitt anerkjent av Arabian Business Magazine som en av de
40 under 40 mest innflytelsesrike forretningspersoner i Midtøsten. I den siste utgaven tok
REDA EL CHAAR

Reda den 8. plassering på listen. For mer om Reda, kan du gå til www.redaelchaar.com.

