
LJUS 
I ALLA RUM!
Parans för in naturligt solljus till ytor dit ljus
från fönster aldrig kan nå.

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS SOLAR LIGHTING AB (PUBL)
EMISSIONSMEMORANDUM SEPTEMBER 2011



•	 Teckning av nya aktier ska ske under perioden 26 september till den 11 oktober 2011.
•	 Teckningskurs 3,00 kronor.
•	 Erbjudandet omfattar högst 1 000 000 aktier.
•	 Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen erhåller en (1) teckningsrätt för varje be-

fintlig aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
•	 Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för att erhålla teckningsrätter är den 22 september 2011 

och första dagen exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 20 september 2011.
•	 Handel med teckningsrätter sker på AktieTorget under perioden 26 september till den 6 oktober 2011.
•	 Handel med betalda tecknade aktier, BTA, sker på AktieTorget från och med den 26 september 2011 

och fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av 
oktober 2011.

•	 Emissionen är en företrädesemission men även allmänheten är välkomna att teckna sig i emissionen.

Bolagsaspekter
Parans Solar Lighting AB (publ), (Parans), är ett publikt aktiebolag och 
bedriver verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av 
Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget registrerades hos Bolagsverket 
den 29 maj 2002 organisationsnummer 5566628-0649. Nuvarande 
firma	registrerades	den	12	september	2003.	Parans	verksamhet	är	
utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av miljösystem 
samt teknisk konsultverksamhet. Bolaget har inte varit part i några 
rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej 
avgjorda ärenden eller sådana som bolaget är medveten om kan upp-
komma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller 
skulle	kunna	få	betydande	effekter	på	bolagets	finansiella	ställning	eller	
lönsamhet. Bolaget är Euroclear-anslutet, vilket innebär att det är Euro-
clear som för bolagets aktiebok. Bolagets hemvist är Västra Götalands 
län, Göteborgs kommun. Årsredovisning och bolagsordning kan bestäl-
las i pappersform från bolaget eller hämtas från bolagets hemsida.

Risker
Begränsade resurser
Parans är ett litet bolag med begränsade resurser vad gäller ledning, 
administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt 
att	resurserna	disponeras	på	ett	för	bolaget	optimalt	sätt.	Det	finns	en	
risk att bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av såväl 
finansiellt	som	operativt	relaterade	problem	

Beroende av nyckelpersoner
Parans baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet 
och	kreativitet.	Bolaget	är	även	i	framtiden	beroende	av	att	kunna	finna	
kvalificerade	medarbetare	som	kan	vidareutveckla	Bolagets	produkter.

Försäljning
Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget 
utvecklar får det mottagande av marknaden som memorandumet före-
speglar. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och återförsäljar-
avtal kan upphöra, vilket åtminstone på kort sikt kan påverka Bolagets 
försäljning.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov
Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan Bolaget 
når	ett	positivt	kassaflöde.	Det	kan	inte	heller	uteslutas	att	Parans	i	
framtiden	kan	komma	att	söka	nytt	externt	kapital.	Det	finns	inga	garan-
tier för att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. 
Ett misslyckande i att generera vinst i tillräcklig omfattning kan påverka 
Bolagets marknadsvärde negativt.

Erbjudandet i sammandrag:

Allmän information
Detta memorandum är undantaget från prospektskyldighet enligt lag 
(1991:980)	om	finansiella	instrument	2	kapitel	4	§	punkt	5.	Undantaget	
gäller för emissioner som understiger 1 miljon euro. Det innebär att me-
morandumet inte har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Definitioner
Med ”Parans” eller ”Bolaget” avses Parans Solar Lighting AB med orga-
nisationsnummer 556628-0649 med säte i Göteborg, Västra Götalands 
län i Sverige.

Spridning av memorandumet
Erbjudandet i memorandumet riktar sig inte till personer vars delta-
gande kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder 
än de som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i 
Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributio-
nen eller Erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler 
i ett sådant land.

Tredjepartsinformation
Parans har inte granskat siffror, uttalanden, marknadsdata eller annan 
information som tredje part har använt i sina studier, varför styrelsen i 
Bolaget inte påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan i memo-
randumet intagen information och sådan information bör läsas med 
detta i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner 
till, väsentliga intressen i Bolaget. Informationen som ingår i detta 
memorandum har återgivits korrekt, och såvitt styrelsen känner till har 
inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna 
informationen felaktig eller missvisande. Finansiell information har till viss 
del avrundats, varvid vissa tabeller ej summerar korrekt.

Framåtriktad information
Memorandumet innehåller uttalanden om framtidsutsikter som är gjorda 
av Bolagets styrelse och som baseras på nuvarande marknadsförhål-
landen, verksamhet och lönsamhet. Dessa uttalanden är välgrundade 
och genomarbetade, men läsaren av memorandumet bör ändå vara 
uppmärksam på att dessa ger uttryck för subjektiva bedömningar och 
därmed	är	förenade	med	osäkerhet.	Under	avsnittet	”Riskfaktorer”	
återges en beskrivning över de faktorer som styrelsen bedömer vara av 
särskilt stor vikt vad gäller avvikelser från framåtriktade uttalanden.
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Inbjudan till teckning av aktier

Det har nu gått ett drygt halvår sedan Parans ge-
nomförde en nyemission för att erhålla resurser till 
att bygga ut marknadsorganisationen och skapa 
volymproduktion för att få ordentlig fart på försälj-
ningen av nya solljussystemet SP3. Vi har nu lagt 
en mycket god grund och jobbar fortsatt hårt för att 
vidga marknaden för vårt nya system.

Tredje generationens paranssystem har en helt ny 
konstruktion och kan följa solen under dagens alla 
soltimmar.	Kunden	kan	leda	in	mer	ljus	till	fler	och	
större rum, då ljusmängden har dubblerats. Produk-
ten är också enklare att installera och mer robust, 
samtidigt som vi kunnat sänka priserna rejält. Nu 
ser vi att SP3 fungerar bra på marknaden - vi har en 
orderstock på över 50 system och får dagligen in 
nya förfrågningar.

Parans bygger ett starkt nätverk av exklusiva 
agenter. I skrivande stund har vi kontrakt skrivna för 
9 länder och ytterligare ett tiotal är nästan i hamn. 
Enligt plan gör vi en satsning på den nordamerikan-
ska marknaden och medverkar i år på två av värl-
dens största mässor för belysning respektive grönt 
byggande. Vi ser ett stort internationellt intresse och 
både vi och vår tillverkare Arkivator AB är redo för 
att sätta igång volymproduktion av SP3.

Under	sommaren	fick	vi	dock	beskedet	att	vår	vik-
tiga	underleverantör	Sapa	Profiler	i	Finspång	drab-
bats av en omfattande brand. En av nyckelkompo-
nenterna	till	SP3	produceras	av	Sapa	Profiler,	vilket	
har tvingat oss att senarelägga produktionsstarten 
och de planerade leveranserna till våra kunder. Vårt 
verktyg har återfunnits intakt men leveranser skjuts 
upp fyra månader.

Förestående emission syftar till att ta in tillräckliga 
resurser för att klara förseningen och de kostnader 
den innebär. Försäkringsärendet har anmälts, men 
vi vill inte ta risken att vänta på utfallet. Istället vill vi 
direkt trygga försörjningen för att undvika att hindra 
företagets aktiviteter. 

Alla kunder har informerats om förseningen och vi 
har mötts av förståelse för den uppkomna situatio-
nen. Orderstocken är nästintill oberörd av händelsen 
och växer istället. På hemmaplan förs diskussioner 
om ett samarbete med svenska Ateljé Lyktan, som 
syftar till gemensam försäljning samt utveckling av 
fler	belysningsarmaturer	kombinerat	med	naturligt	
ljus.

Vi ser också nya marknader öppna sig, genom an-
norlunda användningsområden för systemet. Som 
nämns i vårt pressmeddelande den 9 september 
kommer Parans under hösten att leverera fyra sol-
ljussystem	till	ett	algodlingsföretag	i	Florida,	USA.	Vi	
vet att paransljuset har stor potential och algodling 
visar sig vara en utmärkt tillämpning.

Att vi nu återigen tvingas göra en nyemission är jag 
mycket ledsen för, men jag hoppas att ni som delä-
gare i bolaget har förståelse. Själv anser jag att det 
är viktigt att agera i tid för att överbrygga leverans-
förseningarna nu när det händer så mycket positivt 
runt Parans. Jag hoppas därför att ni precis som 
jag är beredda att skjuta till ytterligare lite kapital till 
Bolaget.

Göteborg i september 2011
Nils Nilsson, VD 
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2000
•	 Bengt Steneby och Torsten Mattson utvecklar 

tekniken bakom Paranssystemet.

2001
•	 Innovatörerna möter övriga grundare, Nils Nils-

son, Marcus Fransson och Nils Plum Wirell och 
utvecklar planer på att kommersialisera innova-
törernas princip för solbelysning.

2002
•	 Parans grundas som ett 12 månaders projekt 

inom Chalmers Entreprenörsskola.
•	 En marknadsundersökning genomförs med le-

dande arkitektbyråer i Spanien, Holland, Frank-
rike och Schweiz.

•	 Parans	erhåller	flera	framstående	utmärkelses	
såsom Venture Cup, Innovation Cup och Miljö-
innovation.

•	 Det första patentet registreras.

2003
•	 Chalmersprojektet ombildas till ett aktiebolag 

och under året utvecklas en fullskalig prototyp 
för solbelysning.

2004
•	 De första solljusanläggningarna levereras till 

IKEA i Bilbao, Spanien.
•	 Det andra patentet registreras.

2005
•	 En	småskalig	produktion	sätts	upp	och	flera	sol-

ljussystem levereras till nöjda kunder.
•	 Bolaget påbörjar en aktiv marknadsföring på In-

ternet	som	väcker	uppmärksamhet	i	flera	länder.

2006
•	 Försäljningen tar fart och Parans tecknar återför-

säljaravtal med fem återförsäljare i olika länder.
•	 Bolaget deltar på världens största belysnings-

mässa, Light and Building i Frankfurt.
•	 Parans erhåller miljöpriset Saving the Planet in 

Style.
•	 Parans påbörjar utvecklingen av en industriellt 

producerbar solljusanläggning, som benämns 
SP2. Den etablerade legotillverkaren Arkivator i 
Falköping kontrakteras för produktion och logis-
tik av SP2.

2007
•	 Bolaget introducerar SP2 på belysningsmässan 

ARCH 07 i London.
•	 Det tredje och fjärde patentet registreras.
•	 Parans har vid slutet av året 19 återförsäljare.

2008
•	 Bolaget genomför en omkonstruktion av SP2, 

som mynnar ut i en ny förbättrad version, 
SP2.1.

•	 SP2.1 lanseras på ljusmässan Light Design 
2008 i Las Vegas.

•	 Den amerikanska ambassadören Michael Wood 
listar Parans som ett av de mest intressanta 
svenska cleantech-företagen att investera i. 

•	 Parans erhåller Världsnaturfondens Carl Man-
nerfeltpris.

2009
•	 Parans	erhåller	flera	prestigeuppdrag	däribland	

Coca-Colas huvudkontor i Madrid och Sydkore-
anska presidentbostaden.

•	 Medverkar i utställningen Danskt Design Center 
i Köpenhamn samt på Green Tech Building i 
Stockholm.

•	 Parans påbörjar utvecklingen av nästa produkt-
generation – SP3.

2010
•	 Aktien	i	Parans	listas	på	AktieTorget	för	daglig	

handel.
•	 Fiberkabel	studie	genomförs	tillsammans	med	

Acreo vilket resulterar i optimering av Parans 
fiberkabeln

•	 Den	första	prototypen	av	SP3	tas	fram	för	test-
ning och utvärdering. 

2011
•	 Tredje	generationen	Paransljus	lanseras,	vilket	

bland annat innebär enklare installation, mer sol-
ljus och lägre pris.

•	 Order	på	ett	flertal	SP3	i	bland	annat	USA,	Aus-
tralien, Österrike, Hongkong, Schweiz, Belgien, 
Mexiko, Norge, Polen och Sydafrika.

•	 Säljnätverket	utvidgas	genom	att	kontrakt	skrivs	
med agenter och representanter i en rad länder 
spridda över hela världen.

Historik
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Motiv för erbjudandet

SP3 – tredje generationens Paransljus
Parans påbörjade under hösten 2009 utvecklingen 
av ett mer effektivt Paranssystem, SP3. Målet att 
ta fram en mer robust och effektiv panel med lägre 
tillverkningskostnad uppnåddes före planerat datum 
och SP3 lanserades tidigt under våren. Parans har 
mottagit	ett	flertal	order	på	det	nya	systemet	och	
ser ett tydligt trendbrott, medan produktionsplane-
ring och kvalitetssäkring fortlöpt inför produktions-
starten.

På grund av en omfattande brand hos vår viktiga 
underleverantör	Sapa	Profiler	den	29:e	juni	i	år,	har	
Parans tvingats senarelägga vissa planerade leve-
ranser. Orderstocken är dock närmast opåverkad av 
denna händelse och växer i antal - vi ser att kun-
derna är förstående och mycket förväntansfulla.

Under	tiden	lägger	vi	stor	kraft	på	att	fortsätta	att	
utvidga vårt säljnätverk och bygga upp kunskap 
kring systemet hos våra agenter, representanter och 
distributörer, likväl som hos potentiella kunder. Ett 

led i detta är de två mässor där Parans ställer ut i år  
- International Light Fair (Philadelphia) i maj och Green-
build (Toronto) i oktober.

Framtidsutsikter
Då leveransstarten blivit förskjuten, samtidigt som 
kraftfulla marknadsaktiviteter genomförs, syftar förelig-
gande nyemission till att föra in det kapitaltillskott som 
nu behövs för att fullfölja lanseringen. Så snart som 
SP3	kommer	att	finnas	installerat	och	tillgängligt	för	
agenter att visa upp för presumtiva kunder vet vi också 
att ytterligare order väntar.

Intresset för SP3 från nya och gamla agenter, återför-
säljare och kunder håller i sig. Vi får dagligen in förfråg-
ningar från intressenter i hela världen och är nu extremt 
sugna på att få se de första installationerna med SP3.

Styrelsens försäkran
Memorandumet har upprättats av styrelsen vid Parans Solar Lighting AB (publ) med anledning av nyemis-
sion i bolaget. Styrelsen för Parans Solar Lighting AB (publ) är ansvarig för innehållet i memorandumet. 
Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna 
i memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och ingenting är 
utlämnat, som skulle kunna påverka memorandumets innebörd.

Göteborg den 10 september 2011
 
Parans Solar Lighting AB (publ)
Per Lindström        Niclas Stålhandske        Ingvar Andersson        Claes Rickeby        Jan Strömbeck



Parans Solar Lighting i sammandrag

Affärsidé
Parans utvecklar och erbjuder fastighetsbolag, arki-
tekter och privatpersoner innovativa system för att 
göra solljus tillgängligt till alla inomhusmiljöer.

Vision
Solljus i alla rum.

Verksamhet
Parans utvecklar, säljer och marknadsför solljuspro-
dukter genom egen organisation samt via ett globalt 
försäljningsnät till slutkunder över hela världen. 
Genom en fokuserad marknadsföring skapas ett 
starkt varumärke med en unik position på mark-
naden. Bolaget arbetar aktivt med att utveckla en 
produktportfölj som förser Bolagets kunder med 
den senaste utvecklingen inom system för natur-
ligt solljus. Produkttillverkning och logistik utförs av 
externa samarbetspartners vilket ger förutsättningar 
för Bolaget att lägga fullt fokus på produktutveck-
ling, försäljning och varumärkespositionering.

Försäljning
Parans har anställt en ny försäljningschef med mer 
än 20 års erfarenhet av internationell affärsutveck-
ling. Vi har utarbetat en ny försäljningsstrategi som 
är baserad på tre områden:

•				I	större	delen	av	världen	sätter	vi	upp	ett	nätverk	
av exklusiva agenter som aktivt marknadsför Parans 
produkter. Dessa förbinder sig att upphandla och 
lagerföra minst sex system inom kontraktets första  
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sex månader. Detta leder till att vi har lokal lagerhåll-
ning och support. Exklusiviteten tjänar till att göra 
det lönsamt för våra agenter att satsa på och aktivt 
marknadsföra Parans produkter. Vi har i dagsläget 
nio kontrakt skrivna och ytterligare drygt tio agenter 
är färdiga att skriva kontrakt.

•				I	USA	arbetar	vi	med	försäljningsrepresentanter.	
Dessa	säljer	direkt	mot	arkitekter,	specificerare	och	
ingenjörer, upprättar själva lokal distribution och 
tjänar provision på faktisk försäljning. 

•				Tyskland	kommer	att	täckas	av	tre	till	fyra	
distributörer som arbetar mot arkitekter och ingen-
jörer för att planera in Parans i kommande projekt. 
Distributörerna kommer även att sköta leverans och 
installation.

Styrelse, VD och revisor
Företagets styrelse består av:
•	 Per	Lindström,	styrelseordförande
•	 Niclas	Stålhandske
•	 Ingvar	Andersson
•	 Claes	Rickeby
•	 Jan	Strömbeck

VD är Nils Nilsson

Revisor är Louise Nihlén och Bengt Petersson, båda 
auktoriserade revisorer från KPMG i Göteborg. 

Paransljus - ljuset genom ett Paranssystem
Solljuset samlas upp av mottagare på utsidan av 
byggnaden. Därefter transporteras ljuset in i bygg-
naden	via	flexibla	kablar.	Väl	inne,	flödar	naturligt	
solljus genom Parans armaturer. 



Finansiella mål
Parans har gjort en återhållsam uppskattning över 
den	finansiella	utvecklingen	fram	till	år	2013.	Be-
dömningen baseras på en begränsad del av Parans 
nuvarande marknad. Stora delmarknader som tex 
Frankrike, Japan och Mexico, där Parans precis 
tecknat nya exklusiva agentavtal, ingår inte i denna 
bedömning

Styrelsen	flyttar	fram	tidigare	uppsatta	finansiella	
målen på grund av leveransförseningar orsakade 
av branden hos vår underleverantör. Enligt Bolagets 
uppskattning kommer omsättningen att öka från 1,7 
Mkr år 2010 till 21,5 Mkr år 2013. Bolaget beräknas 
att	uppnå	ett	positivt	kassaflöde	under	2012.	Under	
2013 beräknas Bolaget att generera ett positivt 
resultat och vinstmarginalen uppskattas hamna på 
cirka 18 %.

Handlingar införlivade genom hänvisning
Till memorandumet har införlivats genom hänvisning 
till	att	de	finns	tillgängliga	på	företagets	hemsida	föl-
jande dokument: de tre senaste årsredovisningarna 
jämte	revisionsberättelser.	Dessa	finns	att	hämta	på	
www.parans.com 
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Utvald	finansiell	information

Aktieägare

Aktiekapitalets utveckling

8

År Händelse
Antal 
aktier

Totalt antal
aktier

Ökning
aktiekapital

Totalt
aktiekapital

Kvot-
värde

2003 Köp av lagerbolag 100 000 100 000 100 000 100 000 1,00
2005 Nyemission 21 960 121 960 21 960 121 960 1,00
2006 Nyemission 8 000 129 960 8 000 129 960 1,00
2007:1 Split 5:1 519 840 649 800 0 129 960 0,20
2007:2 Nyemission 60 000 709 800 12 000 141 960 0,20
2008 Nyemission 186 633 896 433 37 326 179 286 0,20
2009 Nyemission 896 433 1 792 866 179 287 358 573 0,20
2010:1 Nyemission 263 088 2 055 954 52 618 411 191 0,20
2010:2 Fondemission 0 2 055 954 102 798 513 989 0,25
2010:3 Nyemission 846 395 2 902 349 211 599 725 587 0,25
2011:1 Nyemission 580 469 3 482 818 145 118 870 705 0,25
2011:2 Föreliggande emission 1 000 000 4 482 818 250 000 1 120 705 0,25

2011 2010 2010 2009 2008

Belopp i tkr 6 mån 6 mån 12 mån 12 mån 12 mån

Rörelsens intäkter 747 720 2 040 2 192 2 511

Rörelsens kostnader -3 041 -1 578 -5 942 -6 652 -8 948

Rörelseresultat -2 294 -858 -3 902 -4 460 -6 437

Periodens-/Årets resultat -2 685 -1 642 -3 971 -4 548 -6 481

Anläggningstillgångar 1 600 2 393 1 828 2 798 5 077

Omsättningstillgångar 2 072 4 225 2 262 862 3 109

Eget kapital 1 547 4 028 1 690 1 156 4 124

Avsättningar 132 140 132 140 380

Skulder 1 993 2 450 2 268 2 364 3 682

Balansomslutning 3 672 6 618 4 090 3 660 8 186

Soliditet 42,1% 60,9% 41,3% 31,6% 50,4%

Likvida medel 1 481 3 606 2 262 863 404

Kassalikviditet 136,2% 264,0% 174,0% 59,3% 100,1%

Antal anställda 5 3 3 3 6

Aktieägare 2011-06-30 Aktier
Kapital- och 

röstandel

Chalmersinvest AB 238 608 6,9%
Precimeter Scientific AB 224 660 6,5%
Nils Nilsson 217 987 6,3%
Sandarna Parts AB 170 000 4,9%
Knut Jakobsson 120 000 3,4%
Antech Alliance 108 650 3,1%
Övriga ca 450 aktieägare 2 402 913 69,0%
Totalt 3 482 818 100,0%



Information om de aktier som erbjuds

Aktiekapitalet i Parans Solar Lighting AB (publ) 
uppgår före nyemissionen till 870 704,50 kronor, 
fördelade på 3 482 818 aktier. Efter emissionen av 
ytterligare 1 000 000 aktier uppgår aktiekapitalet till 
1 120 704,50 kronor, fördelade på 3 482 818 aktier.

Varje aktie medför lika rätt till andel i Parans So-
lar Lighting AB’s tillgångar och resultat.  Samtliga 
aktier berättigar till en röst. Aktieägare i bolaget har 
företrädelserätt vid emission, i proportion och sort, 
till	befintligt	innehav	För	att	ändra	aktieägarnas	rätt	
i	bolaget	krävs	ett	bolagsstämmobeslut	med	kvalifi-
cerad majoritet.

Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och deno-
minerade i svenska kronor. 

Aktiebok
Företagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden 
AB, Box 7822, 103 97  STOCKHOLM, (fd. VPC), 
som registrerar aktierna på den person som innehar 
aktierna.

Utdelning
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna 
medför rätt till utdelning från och med verksamhets-
året 2011. Den som på fastställd avstämningsdag 
är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 5 
kap.	11	§	aktiebolagslagen	(2005:551)	skall	anses	
behörig att mottaga utdelning och vid fondemission 
ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva 
aktieägaren företrädesrätt att deltaga i emission.

I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euro-
clear (VPC) kvarstår dennes fordran på utdelnings-
beloppet mot och begränsas endast genom regler 
om preskription. Vid preskription tillfaller utdelnings-
beloppet bolaget. 

Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller 
särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför 
Sverige och utbetalning sker via Euroclear (VPC) på 
samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. 
För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahö-
rande i Sverige utgår dock normal svensk kupong-
skatt.

Utspädningseffekter
Befintliga	aktieägare	har	företrädesrätt	att	teckna	sig	
till lika antal aktier som de innehar på avstämnings-
dagen. För de aktieägare som avstår att teckna sin 
relativa andel av emissionen innebär avståendet en 
utspädningseffekt. Det ursprungliga antalet aktier 
i Parans är 3 482 818, efter nyemissionen tillkom-
mer 1 000 000 aktier för att därefter vara 4 482 818 
aktier, vilket motsvarar en ökning av antalet aktier 
med 28,7 procent.

För de aktieägare som avstår att teckna aktier i den 
föreliggande nyemissionen uppstår en utspädnings-
effekt motsvarande 22,3 procent av aktiekapitalet i 
Parans efter nyemissionen.

Övrig information om aktierna
Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan part. Ak-
tierna är ej föremål för erbjudande som lämnats till 
följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. 
Bolagets aktie har ej heller varit föremål för offentligt 
uppköpserbjudande under det innevarande eller 
föregående räkenskapsåret. 

Aktieägarnas godkännande av nyemissionen
Styrelsens beslut om att genomföra nyemissionen 
görs med stöd av det bemyndigande som lämna-
des vid årsstämman den 23 maj 2010. 

Teckningsåtagande
VD och delar av styrelsen har åtagit sig att teckna 
500 000 kronor i föreliggande nyemission. Åtagan-
det görs helt utan ersättning från Bolaget.
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Villkor och anvisningar

Vid årsstämman i Parans Solar Lighting AB (publ) den 23 
maj 2011 bemyndigades styrelsen att fatta beslut om en 
nyemission	med	företrädesrätt	för	befintliga	aktieägare.	
Nedan anges villkor och anvisningar för det föreslagna 
Erbjudandet.

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 22 september 2011 
är ägare av aktier i Parans Solar Lighting AB (publ) äger 
företrädesrätt att teckna aktier i Parans Solar Lighting AB 
(publ)	utifrån	befintligt	aktieinnehav	i	bolaget.	Dessutom	
tillämpas	subsidiär	teckningsrätt	för	befintliga	aktieägare	
att teckna aktier som inte tecknas med stöd av utfärdade 
teckningsrätter.

Teckningsrätter (TR)
Aktieägare	i	Parans	erhåller	för	varje	befintlig	aktie	en	(1)	
teckningsrätt. Det krävs fyra (4) teckningsrätter för att 
teckna en (1) ny aktie.

Teckningskurs
Teckningskursen är 3,00 kronor per aktie. Courtage  
utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB, (VPC) för 
rätt till deltagande i emissionen är den 22 september 
2011. Sista dag för handel i Parans aktie med rätt till del-
tagande i emissionen är den 19 september 2011. Första 
dag för handel i Parans aktie utan rätt till deltagande i 
emissionen är den 20 september 2011.

Teckningstid
Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med 
den 26 september 2011 till och med den 11 oktober 
2011. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade 
teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. 
Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, 
utan avisering från Euroclear (VPC), att bokas bort från 
aktieägarnas VP-konton.

Handel med teckningsrätter (TR)
Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktie-
torget under perioden från och med den 26 september 
2011 till och med den 6 oktober 2011. Värdepappersin-
stitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av 
köp och försäljning av teckningsrätter. Den som önskar 
köpa eller sälja teckningsrätter skall därför vända sig till 
sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter som ej 
utnyttjas för teckning i företrädesemissionen måste säljas 
senast den 6 oktober 2011 eller användas för teckning 
av aktier senast den 11 oktober 2011 för att inte bli ogil-
tiga och förlora sitt värde.

EMISSIONSREDOVISNING OCH
ANMÄLNINGSSEDLAR

Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på 
ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den 
av Euroclear (VPC) för Bolagets räkning förda aktiebo-
ken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med (VPC), 
särskild anmälningssedel 1 och 2 samt Emissionsme-
morandum. Av den förtryckta emissionsredovisningen 
framgår bland annat erhållna teckningsrätter. Den som 
är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt 
förda	förteckning	över	panthavare	med	flera,	erhåller	inte	
någon emissionsredovisning utan underrättas separat. 
VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på 
aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Parans är förvaltar-
registrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller 
Emissionsmemorandum och särskild anmälningssedel 2. 
Teckning och betalning av företrädesrätt skall ske i enlig-
het med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom 
samtidig kontant betalning senast den 11 oktober 2011. 
Teckning genom betalning skall göras antingen med den, 
med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetal-
ningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogas till 
den särskilda anmälningssedeln 1 enligt följande alternativ:

1) Inbetalningsavi
I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teck-
ningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den för-
tryckta inbetalningsavin användas som underlag för 
teckning genom kontant betalning. Särskild anmälnings-
sedel  1 skall då ej användas. Observera att teckning är 
bindande.

2) Särskild anmälningssedel 1
I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, eller ett 
annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den 
förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, 
skall den särskilda anmälningssedeln användas som un-
derlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren 
skall på särskild anmälningssedel 1 uppge det antal aktier 
som denne tecknar sig för och på inbetalningsavin fylla 
i det belopp som skall betalas. Betalning sker således 
genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller 
felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas 
utan avseende. 
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Särskild anmälningssedel 1 kan erhållas från Aktieinvest 
FK AB på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmäl-
ningssedel skall i samband med betalning skickas eller 
lämnas på nedanstående adress och vara Aktieinvest 
FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 11 oktober 
2011. Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild 
anmälningssedel	1.	I	det	fall	fler	än	en	anmälningssedel	
insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. 
Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas 
utan avseende. Observera att teckning är bindande.

Aktieinvest FK AB
Emittentservice
113 89 STOCKHOLM
Telefon: 08-5065 1795
Fax: 08-5065 1701
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Teckning utan företrädesrätt
För det fall nyemissionen inte blir fulltecknad genom teck-
ning med stöd av teckningsrätter och med subsidiär före-
trädesrätt kommer tilldelning att ske utan stöd av teck-
ningsrätter, vid eventuell överteckning kommer tilldelning 
att ske i förhållande till när anmälningssedeln inkommit till 
Aktieinvest FK AB (fördelning efter datumsämpel, tidigare 
inkommen anmälningssedel ger större chans till teck-
ning). Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter 
skall göras under samma tidsperiod som teckning med 
företrädesrätt. Anmälan om teckning skall göras på sär-
skild	anmälningssedel	2	som	finns	tillgänglig	på	Bolagets	
hemsida eller kan erhållas från Aktieinvest FK AB. Anmäl-
ningssedeln skall vara Aktieinvest tillhanda senast den 11 
oktober 2011. Observera att anmälan är bindande. 

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan 
företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldel-
ningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall er-
läggas senast den dag som framkommer av avräknings-
notan. Något meddelande lämnas ej till den som inte 
erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna 
komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset 
vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt 
detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit 
tilldelning av dessa preferensaktier komma att få svara för 
hela eller delar av mellanskillnaden.

Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieä-
gare	bosatta	i	USA,	Kanada,	Nya	Zeeland,	Sydafrika,	
Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i 
nyemissionen, kan vända sig till Aktieinvest FK AB på 
telefon enligt ovan för information om teckning och betal-
ning.

Betald tecknad aktie (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear 
(VPC) så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några 
bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren 
en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda 
tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De 
nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot 
tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel i BTA
Handel i BTA kommer att ske på Aktietorget från den 26 
september 2011 till och med att emissionen registrerats 
hos Bolagsverket.

Leverans av aktier
Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket 
beräknas ske i början av november 2011, ombokas BTA 
till aktier utan särskild avisering från Euroclear Sweden 
AB. Dock kan delregistrering av emissionen komma att 
ske hos Bolagsverket. För de aktieägare som har sitt 
aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från 
respektive förvaltare.

Utdelning
Varje aktie medför lika rätt till andel i Parans Solar Ligh-
ting AB’s tillgångar och resultat. De nya aktierna medför 
rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2011.

Offentliggörande av utfallet i emissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och 
senast omkring den 20 oktober 2011, kommer Bolaget 
att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande 
kommer	att	ske	genom	pressmeddelande	och	finnas	
tillgängligt på Bolaget hemsida.

Handel i aktien 
AktieTorget är ett värdepappersinstitut och driver en 
handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading 
Facility). AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehan-
delssystem (INET Nordic), tillgängligt för banker och fond-
kommissionärer anslutna till Norex-börserna. Det innebär 
att den som vill köpa och sälja aktier som är listade på 
AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommis-
sionär. Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa 
i	realtid	hos	de	flesta	Internetmäklare	och	på	hemsidor	
med	finansiell	information.	Aktiekurser	finns	även	att	följa	
på Text-TV och i dagstidningar. Aktierna som nyemitteras 
i denna nyemission kommer att bli föremål för handel på 
AktieTorget.
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