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Teckningskurs:   6,00 kr per aktie
Teckningstid:    6 april – 30 april 2010
Emissionsbelopp:   6 000 000 kronor
Antal nyemitterade aktier: 1 000 000 aktier

Anmälan och betalning
Teckning sker på särskild teckningssedel i poster 
om 1 000 aktier. Teckningssedel finns bifogad med 
detta memorandum samt på Parans hemsida  
www.parans.com och AktieTorgets hemsida  
www.aktietorget.se. Bolagets styrelse beslutar om 
tilldelning efter teckningstidens utgång. Vid tilldel-
ning kommer en bred ägarbas att eftersträvas. 
Tilldelade aktier meddelas genom utskick av avräk-
ningsnota med anvisning om betalning.

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

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

Spridning av memorandumet
Erbjudandet i memorandumet riktar sig inte till personer vars 
deltagande 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 distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärder 
enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land.
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Innehåll

Tredjepartsinformation
Parans har inte granskat siffror, uttalanden, marknadsdata eller 
annan information som tredje part har använt i sina studier, 
vaför styrelsen i Bolaget inte påtar sig något ansvar för riktighe-
ten för sådan i memorandumet intagen information och sådan 
information bör läsas med detta i åtanke. Ingen tredje part enligt 
ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i Bola-
get. Informationen som ingår i detta memorandum har återgivits 
korrekt, och såvitt styrelsen känner till har inga uppgifter uteläm-
nats 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 
marknadsförhållanden, verksamhet och lönsamhet. Dessa ut-
talanden 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 be-
skrivning över de faktorer som styrelsen bedömer vara av sär-
skilt stor vikt vad gäller avvikelser från framåtriktade uttalanden.
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Inbjudan till teckning av aktier

Intresset för alternativa energikällor har 
vuxit kraftigt under senare år till följd av 
den aktuella klimatdebatten. Därtill har 
marknaden för människans hälsa och 
välbefinnande utvecklats enormt.

Parans förverkligar idén om en grön 
teknik som samtidigt bidrar till en bättre 
hälsa. Bolaget har utvecklat ett system 
som gör det möjligt att leda in äkta solljus 
till delar av byggnader dit ljus från vanliga 
fönster inte når. Det medför ett hälsosamt 
och energisnålt inomhusklimat. Alla de 
positiva egenskaper som solljus har på 
oss människor följer med in i byggnaden. 
Skadliga och oönskade ultravioletta och 
infraröda solstrålar stängs dock ute.

Idag kan Parans produkter nås på fem 
kontinenter genom 27 återförsäljare samt 
genom egen försäljning. Bolaget har hit-
tills sålt över 100 solljussystem till kunder 
såsom Coca-Cola, IKEA och faktiskt 
även Sydkoreas presidentbostad.

För att ta nästa steg behövs en ny pro-
dukt tas fram som är enklare och billigare 
att producera, så att försäljningspriset 
kan reduceras. Därigenom ska vi kunna 
nå ut på en bredare konsumentmarknad 
och få upp volymerna ordentligt. Bolaget 
har redan kommit en bra bit på väg men 
behöver ytterligare cirka sex miljoner kro-
nor och ett år för att nå ända fram. Däref-
ter kommer lanseringen av det förnyade 
produktsortimentet att ske genom bola-
gets breda försäljningsnätverk.

För ett par år sedan presenterade den 
amerikanska ambassadören Michael 
Wood vårt bolag som ett av de 30 mest 
intressanta svenska cleantech-företagen 
att investera i för amerikanska riskkapi-
talister. Nu får även Du möjligheten att 
investera i vårt bolag och därmed vara 
med och bygga en grönare och hälso-
sammare värld!

Göteborg i april 2010
Nils Nilsson, VD
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Villkor & anvisningar

Erbjudandet
Erbjudandet omfattar en nyemission på högst 6 000 000 
kronor fördelat på 1 000 000 nyemitterade aktier i Parans 
Solar Lighting AB (publ) (Erbjudandet). Kvotvärdet uppgår 
till 0,25 kronor per aktie. Lägsta teckningsbelopp för att 
fullfölja nyemissionen är 4 000 000 kronor.

Teckningskurs
Teckningskursen i erbjudandet uppgår till 6,00 kronor per 
aktie. Courtage utgår ej.

Företrädesrätt
Ingen företrädesrätt för befintliga aktieägare föreligger för 
Erbjudandet.

Teckningstid
Anmälan om teckning kan göras från och med den 6 
april till och med den 30 april 2010. Styrelsen förbehåller 
sig rätten att förlänga teckningstiden.

Anmälan
Anmälan ska ske på särskild teckningssedel i aktieposter 
om 1 000 aktier. Teckningssedel medföljer med detta 
memorandum. Ofullständiga eller felaktiga teckningssed-
lar kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast 
tillåtet att lämna en teckningssedel per person. Vid flera 
inlämnade teckningssedlar gäller endast den senast 
inlämnade teckningssedeln.

Anmälan är bindande och ska, om inte annat fram-
går av teckningssedeln, sändas till:

Aktieinvest FK AB
Emittentsservice
113 89  STOCKHOLM

Tilldelning av aktier
Vid tilldelning kommer styrelsen att eftersträva att Parans 
får en bred ägarspridning. Vid överteckning av Erbju-
dandet beslutar styrelsen om tilldelning av aktier vilket 
innebär att tilldelning kan komma att ske med färre antal 
poster än vad anmälan avser. Tilldelningen av aktier är 
inte beroende av när under teckningstiden som teck-
ningssedeln inlämnas.

Besked om tilldelning
När tilldelningen har fastställts skickas en avräkningsnota 
till dem som erhållit tilldelning, vilket beräknas ske i slutet 
av vecka 18, 2010. De som ej erhållit tilldelning får inget 
meddelande.

Betalning
Full betalning för tilldelade aktier ska erläggas kontant 
senast fredagen den 14 maj 2010 (likviddagen) enligt in-
struktion på avräkningsnotan. Det innebär att likviden ska 
vara Parans tillhanda senast på likviddagen. Aktier som ej 
betalas i tid kan komma att överlåtas till annan. Ersätt-
ning kan krävas av dem som ej betalat tecknade aktier.

Leverans av aktier
Parans är anslutet till Euroclear AB:s kontobaserade 
värdepapperssystem (f.d. VPC). När betalning erlagts och 
registrerats, skriver Euroclear ut en VP-avi som visar an-
talet aktier som registrerats på det VP-konto som angivits 
på teckningssedeln. De aktier som betalats senaste den 
14 maj 2010, beräknas finnas tillgänglig på respektive 
VP-konto den 21 maj 2010.

Handel på AktieTorget
Parans har godkänts av AktieTorgets styrelse för upp-
tagande av handel på AktieTorgets handelslista under 
förutsättning att spridningskravet för aktien om fler än 
200 aktieägare är uppfyllt. I samband med listningen 
kommer resultatet av Erbjudandet att offentliggöras via 
ett pressmeddelande. Första handelsdag för Parans aktie 
är beräknad till fredag den 4 juni 2010.

Handelsbeteckningen för aktien kommer att vara PARA. 
ISIN-kod är SE0002392886.

Handel i aktien
AktieTorget är ett värdepappersinstitut och har Finansinspektionens tillstånd att driva handel med värde-
papper. Genom avtal med Stockholmsbörsen använder AktieTorget fondbörsens handelssystem INET. Det 
innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är listade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller 
fondkommissionär. Aktiekursen från bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta internetmäklare 
och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurserna finns även att följa på text-TV, i dagstidningarna 
och på www.aktietorget.se.
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Riskfaktorer

En investering i Parans utgör en affärsmöjlighet, men är även förknippad med risker. 
Dessa risker kan på grund av omvärldsfaktorer och bolagets affärsinriktning vara svåra 
att bedöma och kvantifiera. Hela det investerade kapitalet kan förloras. I bolag med 
ringa eller begränsad historik kan risken ses som särskilt stor. För att bedöma bolaget 
är det viktigt att beakta de personer som kommer att driva verksamheten, deras bak-
grund samt riskprofilen i den verksamhet som ska bedrivas.

Nedan följer en övergripande redogörelse för risk-
faktorer som styrelsen för Parans har bedömt skulle 
kunna ha betydelse för bedömningen av Bolagets 
verksamhet, dess aktie och framtidsutsikter. Risk-
faktorerna är beskrivna utan inbördes rangordning 
och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Det 
innebär att det kan finnas andra faktorer som kan 
påverka Bolagets verksamhet och lönsamhet. Utö-
ver de risker som anges nedan samt andra före-
kommande faktorer bör investeraren även noggrant 
beakta övrig information i detta memorandum.

BRANSCH- OCH MARKNADSRISKER

Konjunkturutveckling
Externa faktorer av mer generell karaktär såsom 
utbud och efterfrågan samt ekonomiskt klimat, kan 
inverka på Bolagets verksamhet och lönsamhet. 
Dessa faktorer är inte påverkbara av Bolagets led-
ning.

Marknadsutveckling
Marknaden för naturligt ljus har visat en stark tillväxt 
under de senaste åren, till följd av den ökade med-
vetenheten om solljusets positiva hälsoegenskaper. 
Det är ledningens uppfattning att marknaden kom-
mer att fortsätta att utvecklas och växa under de 
närmaste åren. Om den generella marknadstillväx-
ten avtar, kan dock Bolagets intäkter, kostnader och 
aktievärdering påverkas negativt. 

Politiskt klimat
Parans verksamhet kan komma att påverkas av 
framtida politiska beslut rörande Bolagets verksam-
het och marknad. Under senare år har frågeställ-
ningar kring miljö och energibesparingsåtgärder 
aktualiserats från politiskt håll, vilket generellt sett 
gynnar Bolagets verksamhet. 

Konkurrens
Marknaden för naturligt ljus har hittills bestått av ett 
flertal olika tekniker. Parans saknar för närvarande 
reella konkurrenter inom sin teknik på de marknader 
som Bolaget befinner sig inom. Det är dock troligt 
att fler aktörer kommer att göra inträde på markna-
den under de närmaste åren vilket till viss del bör 
påverka Bolagets verksamhet.

Leverantörer
Parans har idag ett mycket nära samarbete med 
ett fåtal leverantörer vilket innebär att Bolaget är 
mycket beroende av dessa på kort sikt. Det kan inte 
uteslutas att leverantörer väljer att avsluta sina sam-
arbeten med bolaget vilket kan få en negativ inver-
kan på verksamheten. Bolaget är även i mycket hög 
utsträckning beroende av kvalitén på de produkter 
som leverantörerna levererar.

BOLAGSSPECIFIKA 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 resur-
serna disponeras på ett för bolaget optimalt sätt. 
Det finns en risk att bolagets resurser inte räcker till 
och därmed drabbas av såväl finansiellt som opera-
tivt relaterade problem.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
Parans baserar sin framgång på ett fåtal personers 
kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är även 
i framtiden beroende av att kunna finna kvalifice-
rade medarbetare som kan vidareutveckla Bolagets 
produkter. 
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Försäljning
Det går inte att med säkerhet fastslå att de pro-
dukter som Bolaget utvecklar får det mottagande 
av marknaden som memorandumet förespeglar. 
Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och 
återförsäljaravtal 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 garantier att det i så fall kan anskaffas på för 
aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att 
generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka 
bolagets marknadsvärde negativt.

Regelverk och tillstånd
Bolagets verksamhet är beroende av ett flertal 
produktcertifieringar innan produkterna är färdigut-
vecklade för att säljas på marknaden. Det kan inte 
uteslutas att produktcertifieringar tar längre tid än 
vad som beräknats, vilket kan påverka Bolagets 
kassaflöde negativt.

Samarbetsavtal med externa parter
Parans har ett fåtal personer anställda utan samar-
betar med ett flertal externa konsulter inom framfö-
rallt produktutveckling och marknadsföring. Dessa 
samarbeten kan komma att förändras i framtiden 
och nya samarbeten kan uppstå. Beroende av 
Bolagets förmåga att skapa väl fungerande samar-
beten med externa samarbetspartner, kan Bolagets 
verksamhet påverkas.

AKTIEMARKNADSRELATERADE RISKER

Aktiens likviditet
Parans aktie är idag inte upptagen för handel på en 
offentlig marknadsplats. Aktien kommer däremot 
att noteras på AktieTorget under förutsättning att 
spridningskravet om mer än 200 ägare av aktien är 
uppfyllt. Aktien kommer ändå att ägas av ett mindre 
antal aktieägare vilket gör att det kan föreligga en 
risk att aktien inte omsätts varje dag. 

Kursfall på aktiemarknaden
Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsa-
ker så som räntehöjningar, politiska utspel, valuta-
kursförändringar och sämre konjunkturella förutsätt-
ningar. 

Aktiemarknaden präglas även till stor del av psyko-
logiska faktorer. Aktier i Parans påverkas på samma 
sätt som alla andra bolags aktier av dessa faktorer, 
vilka till sin natur många gånger kan vara problema-
tiska att förutse och skydda sig mot.

Framtida utebliven utdelning
Parans ska ses som ett utvecklingsbolag. Bolaget 
har sedan grundandet inte genomfört några utdel-
ningar till aktieägarna. Det är ledningens avsikt att 
under de närmaste åren använda genererade vinst-
medel till att utveckla Bolagets verksamhet och be-
fästa dess position på marknaden. Det är Bolagets 
styrelse som beslutar om utdelning till aktieägarna 
utifrån rådande förutsättningar för verksamheten. En 
framtida värdeökning i Bolagets aktier ligger således 
under närmaste åren främst i en ökande aktiekurs.
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Styrelsens försäkran
Memorandumet har upprättats av styrelsen för Parans Solar Lighting AB (publ) med anledning av förelig-
gande nyemission och upptagande till handel på AktieTorget. Styrelsen för Parans 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 utelämnat, som skulle kunna påverka memorandumets innebörd.

Göteborg den 6 april 2010

Parans Solar Lighting AB (publ)

Per Lindström      Niclas Stålhandske      Ingvar Andersson      Claes Rickeby      Jan Strömbeck



Bakgrund & motiv

En växande grön marknad
Marknaden för alternativa energikällor har varit 
kraftigt växande under senare år till följd av den 
ökade medvetenheten kring människans påverkan 
på jordens klimat. Allt fler nationer inför lagstiftnings-
åtgärder som stimulerar klimatsmarta investeringar 
och som begränsar förbrukning och utsläpp av 
mindre miljövänliga material och processer. De flesta 
företag inser idag vikten av en grön profilering mot 
marknaden och allt fler människor ställer krav på 
företag och myndigheter utifrån miljöaspekter. De 
bolag som förmår att utveckla en affärsmodell som 
drar fördel av de miljömedvetna strömningar som 
genomsyrar dagens samhälle har mycket goda 
utsikter att etablera sig. 
 
Parans förser världen med solljus
Parans Solar Lighting AB (publ) grundades år 2003 
med visionen att skapa den ultimata upplevelsen av 
naturligt solljus för människor som värderar hälsa 
och hållbar utveckling.

År 2007 introducerades Bolagets första solljussys-
tem för en kommersiell marknad. Gensvaret från 
marknaden har varit mycket bra och flera större 
tidningar och nyhetskanaler har uppmärksammat 
Bolagets produkter. Dessa inkluderar bland an-
nat Sunday Times, Sunday Telegraph, Architects 
Journal, BBC, Channel 4 och TV4. Dessutom har 
Parans utvecklat en mycket effektiv Internetmark-
nadsföring och positionerat sig på ett flertal tongi-
vande forum inom teknik, design och miljö.

Parans har redan ett flertal mycket goda referen-
skunder vilket torde vara ett gott betyg på Bolagets 
produktidé. Bland dessa kan nämnas Coca-Cola, 
IKEA, Edinburgh University, Lunds universitet, Han-
delshögskolan vid Göteborgs universitet, Södertälje 
sjukhus, Wiens statliga forskningskontor, Wisby 
Strand och Sydkoreas presidentbostad.

År 2006 erhölls miljöpriset ”Saving the Planet in 
Style”. År 2008 blev Parans av Världsnaturfonden 
(WWF) utsedda till ett av WWF’s ”Climate Solver” 
bolag, och dessutom tilldelade Carl Mannerfeltpriset 
av WWF och IVA gemensamt.

Nyemission och listning på AktieTorget
Parans utvecklar för närvarande en ny produktgene-
ration som bedöms bli väsentligt mer effektiv än da-
gens solljussystem. Dessutom fortgår arbetet med 
att befästa Parans varumärke på marknaden och att 
ytterligare utveckla Bolagets återförsäljarnät. 

I syfte att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov 
och produktutveckling, genomför Parans en ny-
emission om 1 000 000 aktier som beräknas att 
generera ett kapitaltillskott om 6 Mkr, innan avdrag 
för emissionskostnader, vid en fulltecknad emission.

Parans utvecklar, säljer och marknadsför äkta solljus för inomhusmiljöer genom en glo-
bal närvaro till kunder över hela världen. Med Parans patenterade solljussystem är det 
möjligt att leda in solljus i delar av byggnader dit solljus från fönster inte når. 
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2000
• Bengt Steneby och Torsten Mattson utvecklar 

tekniken bakom Parans fiberoptiska solbelys-
ning.

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
• Parans tecknar återförsäljaravtal med fem åter-

försäljare 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 blir listad som en ”Climate Solver” av 
Världsnaturfonden (WWF)

• 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.

Historik
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Affärsidé
Parans förser arkitekter, byggare och privatpersoner 
med inspirerande verktyg för att skapa möjligheter 
till nya inomhusmiljöer genom ett innovativt nytt-
jande av solljus.

Vision
Parans skapar den ultimata upplevelsen av natur-
ligt ljus för människor som väljer hälsa och hållbar 
utveckling. Parans ska vara marknadsledande inom 
solbelysning och varumärket ska vara ”top of mind” 
in området. Vidare ska Parans vara en förstklassig 
leverantör och det mest innovativa bolaget inom 
området.

Kärnvärden
Parans kärnvärden kan sammanfattas i tre ledord; 
Upplevelse, Design och Innovation. Upplevelse 
innebär att Parans ger den starkaste upplevelsen av 
naturens närvaro inom solbelysning. Design innebär 
att Parans är en levande del av den svenska design-
traditionen och verkar för estetisk formgivning av 
sina produkter. Innovation leder till att Parans är och 
förblir en ledande aktör inom solbelysning.

Strategi
Parans utvecklar, säljer och marknadsför solljuspro-
dukter genom egen organisation samt via ett globalt 
återförsäljarnät 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 belysning och inom-
husdesign. Produkttillverkning och logistik utförs av 
externa samarbetspartners vilket ger förutsättningar 
för Bolaget att lägga fullt fokus på produktutveck-
ling, försäljning och varumärkespositionering.

Affärsidé, vision, kärnvärden, strategi & mål

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 där Bolaget har fördjupade 
samarbeten med dess återförsäljare. De delmark-
nader som omfattas av bedömningen är Spanien, 
Italien, Storbritannien, Frankrike, Mellanöstern, USA, 
Norden samt direktförsäljning via Parans hemsida. 
År 2009 omfattade dessa delmarknader 44 % av 
den totala försäljningen.

Enligt Bolagets uppskattning kommer omsättningen 
att öka från 2,2 Mkr år 2009 till 20,4 Mkr år 2013. 
Bolaget beräknas att uppnå ett positivt kassaflöde 
under år 2011. Under år 2012 beräknas Bolaget 
att generera ett positivt resultat och under år 2013 
uppskattas vinstmarginalen hamna på cirka 18 %.
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Principen bakom Parans solljussystem
Parans solljussystem består av en solpanel, fiberop-
tiska kablar för att transportera ljuset samt arma-
turer för att sprida det naturliga solljuset inomhus. 
Först samlas solljuset upp av Parans solljuspaneler 
på utsidan av byggnaden. Därefter förs solljuset in 
i byggnaden genom Parans fiberoptiska kablar. Väl 
inne, flödar solljuset ut genom Parans armaturer. 
Teknologin benämns fiberoptisk solljusbelysning.
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AFFÄRSMODELL
Parans affärsmodell kommer till stor del att utveck-
las i samband med att Bolaget utvecklar en ny 
produktgeneration. Beskrivningen nedan återspeg-
lar därför den affärsmodell som är tänkt att föreligga 
när de nya produkterna är färdigutvecklade.

Försäljning
Parans försäljning sker i huvudsak genom aktiva 
återförsäljare världen över. Ett aktivt återförsäljarnät 
är ibland den enda kontaktpunkten mellan Parans 
och slutkonsumenten. Därför arbetar Parans inten-
sivt med att utbilda återförsäljarna i produktkänne-
dom samt fokuserar på att leverera en högkvalitativ 
kundupplevelse från första kontakt och fram till 
eftermarknadssupport. 

Det sker även direktförsäljning från Bolaget inom 
den nordiska marknaden och via Bolagets hem-
sida. I framtiden kommer Parans hemsida bli en allt 
viktigare försäljningskanal vad gäller enklare kompo-
nenter som slutkunden själv kan installera. I synner-
het kommer olika typer av armaturer att säljas via 
hemsidan. 

Parans kommer framöver även att efterstäva stra-
tegiska partnerskap med större distributörer inom 
belysningsbranschen. Syftet är att erhålla ett än 
mer vidsträckt försäljningsnät än vad Bolaget själv 
förmår att utveckla inom den närmaste framtiden. 
Rimligen kommer vinstmarginalen vara lägre vid ett 
sådant partnerskap men bedöms uppvägas genom 
att Bolaget får ett snabbare genombrott på markna-
den och snabbare kan nå skalfördelar.

Än så länge har Parans produkter sålts som fullstän-
diga solljusanläggningar. Bolaget planerar även att 
införa ett abonnemangsupplägg där kunder således 
hyr solljus genom ett fullserviceavtal. Möjligheten 
till att abonnera på Parans solljus bedöms kunna 
attrahera även mindre kapitalstarka målgrupper och 
därigenom nå en ännu större massmarknad.

Marknadsföring
Parans har på kort tid byggt upp en unik medve-
tenhet kring Bolagets produkt genom en aktiv och 
medveten marknadsföring på Internet. Det är Bola-
gets målsättning att även i framtiden i hög ut

sträckning arbeta med marknadsföring via Internet 
då det på ett kostnadseffektivt sätt når de potenti-
ella kunderna. En stor del av de förfrågningar som 
Parans erhåller, sker via Bolagets hemsida. Vid de 
tillfällen som Bolaget har omnämnts i media har upp 
till 1 400 unika besökare dagligen besökt hemsidan. 
Även framöver kommer Bolagets hemsida vara syn-
nerligen central ur marknadsföringssynpunkt.

Mässor och liknande event har visats sig vara ett 
effektivt sätt att marknadsföra Parans. Det är Bo-
lagets målsättning att även fortsättningsvis besöka 
branschens ledande mässor.

En kanal som Bolaget ännu inte har utnyttjat i större 
utsträckning är olika branschbloggar och andra 
sociala medier. Forum, bloggar och liknande medier 
är områden som Bolaget avser att mer aktivt börja 
arbeta med.

Forskning & utveckling
Kärnan i Parans affärsmodell är den innovations-
anda som genomsyrar Bolaget och som härleds ur 
grundarnas bakgrund från Chalmers entreprenörs-
skola. Bolaget har därför ställt höga krav på sina 
samarbetspartners inom forskning och utveckling i 
termer av innovation och engagemang. Parans har 
idag ett nära samarbete med ett fåtal väl etable-
rade aktörer i syfte att uppnå en hög kvalitet i varje 
specifik komponent. Den yttre solpanelen utvecklas 
tillsammans med Epsilon AB. Fiberoptikkablarna 
utvecklas i samarbete med tyska Schott AG. Arma-
turer och interiördesign sker i samarbete med bl.a. 
Hareide Design Mill.

Tillverkning / Produktion
Parans är i första hand en innovativ organisation 
och kärnkompetensen ligger inom produktutveck-
ling och marknadskännedom. Därför har Bolaget 
valt att lägga ut tillverkningen till väletablerade 
Arkivator AB, med säte i Falköping. Arkivator är en 
högteknologisk systemleverantör med bred kompe-
tens från produktutveckling till produktion, testning 
och montering. Förutom Parans arbetar bolaget 
även med Volvo, Haldex, Ericsson och Tetra Pak.

Verksamheten

12



Försäljning

Marknadsföring

Forskning & Utveckling

Produktion

Direktförsäljning

Återförsäljare

Partnerskap / B2B

Kundsegment 1

Kundsegment 2

Kundsegment 3
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PRODUKTFÖRDELAR
Parans solljussystem tillfredsställer kundbehovet 
hos framförallt tre olika kundkategorier. Kunder 
som värdesätter solljusets positiva egenskaper ur 
hälsosynpunkt, kunder som ser förädlingspotential 
i fastigheter samt även kunder som är intresserade 
av solen som energikälla.

Produktivitet och hälsoaspekter
De flesta svenskar är väl medvetna om solens 
positiva egenskaper för hälsa, välmående och 
produktivitet. Under vinterhalvårets mörker har de 
flesta människor mindre ork och löper större risk 
för depressioner och utbrändhet jämfört med under 
vår- och sommarhalvåret. Det finns en fysiologisk 
förklaring till varför solljuset har en sådan stark på-
verkan på oss människor.

Solljuset har det fulla spektrumet av ljusets våg-
längder, vilket är nödvändigt för att stimulera ögats 
ganglieceller. Gangliecellerna kontrollerar nivåerna 
av melatonin och kortisol i kroppen. Melatonin och 
kortisol är hormoner som reglerar hur pigg och va-
ken människan känner sig.

Till skillnad från ljuset från en vanlig glödlampa regle-
rar solljuset således kroppens naturliga dygnsrytm. 
Ironiskt nog lever de mest utvecklade samhällena i 
brist på naturligt ljus. En studie som genomfördes i 
San Diego för ett par år sedan visade att människor 
där, trots de många soltimmarna i regionen, endast 
exponerades för solljus en timme per dag. I frånvaro 
av solljus rubbas människans dygnsrytm, hon blir 
mindre pigg och alert under dagen och får svårare 
att sova under natten.

Forskningsstudier från USA inom området för det 
naturliga ljusets påverkan på människan visar att 
individens produktivitet ökar med 6-16 % om solljus 
finns i arbetsmiljön, jämfört med om solljus saknas. 
(L. Edwards, P. Torcellini, (2002), A Literature Review 
of the effects of Natural Lighting on Building Oc-
cupants, NREL). Andra studier från företagsvärlden 
visar att sjukfrånvaron minskar väsentligt då solljus 
adderas till arbetsplatsen. (Architecture Week, July 
2000). Då personalkostnaden oftast är den största 
kostnadsposten i många företag kan en marginell 
ökning av produktivitet och minskad sjukfrånvaro 
motsvara kostnaden för Parans solljussystem eller 
kanske rentav hela fastighetens energikostnad. 

En stor fördel med Parans solljussystem är att ljuset 
är konstant – utan flimmer. Elljusflimmer är idag ett 
utbrett problem på många arbetsplatser eftersom 
det kan orsaka ögonbesvär och huvudvärk när 
hjärnan oavbrutet kompenserar för ljusets sväng-
ningar. (M. Sandström et al, (2002), Belysning och 
hälsa, Arbetslivsinstitutet). Samtidigt kommer ljusets 
naturliga variation  genom att moln passerar framför 
solen förmedlas till innemiljön, något som upplevs 
som mycket angenämt av Parans kunder. Behovet 
av naturligt ljus finns även väl dokumenterat genom 
en föreläsning av Monica Säter från Jönköpings Uni-
versitet, som kan ses på vår hemsida.

Fastighetsförädling
Parans solljus har en enorm ekonomisk potential 
för fastighetsägare, då solljuset kan släppas långt 
in i fastigheter dit ljus från fönster, takfönster och 
ljusschakt normalt sett inte når. Nya fastigheter kan 
byggas tätare och generera en större uthyrnings-
bar lokalyta. Befintliga fastigheter kan exploateras 
ytterligare när ytor som tidigare har saknat solljus 
kan användas för verksamhet. Parans solljus frigör 
fastighetsvärde.

Solen som energikälla
Marknaden för solenergi är idag väletablerad och 
under stark tillväxt, inte minst till följd av den ökade 
medvetenhet om hur människan påverkar jordens 
klimat. Allt fler företag har insett vikten av att posi-
tionera sig inom klimatområdet och allt fler nationer 
har infört lagstiftningsåtgärder för att minska den 
globala uppvärmningen.

Solenergi innefattar solvärme för uppvärmning och 
solelektricitet för elproduktion. Parans etablerar nu 
även konceptet solbelysning som ytterligare ett av 
solenergins användningsområden. Potentialen är 
oerhört omfattande med tanke på att artificiell belys-
ning idag står för 40-50 % av energikonsumtionen i 
kommersiella och offentliga byggnader. Genom att 
tillföra solljus direkt istället för att använda artificiellt 
belysning minskas energiförbrukningen drastiskt, 
dels genom ett minskat elbehov och dels genom 
minskat kylbehov. Parans solljussystem transporte-
rar den synliga delen av solljuset, medan det vär-
meintensiva infraröda ljuset och det hälsofarligare 
ultravioletta ljuset stängs ute. 

14



6 12 18 24 6 12 18 24 6

(Tid)

Kortisol

Melatonin

Vakenhet

Parans solljussystem
Parans introducerade år 2007 Bolagets första sol-
ljussystem, benämnd SP2, för en kommersiell mark-
nad. Produkten består av en solpanel, fiberoptiska 
kablar för transport av ljuset samt armaturer för att 
sprida ljuset inomhus.

Solpanelerna kan monteras på hustak eller fasader 
och nyttjar ett antal optiska linser för att samla in 
och koncentrera det inkommande solljuset. Paneler-
na är lätta att installera och kan integreras i bygg-
nadens exteriör för att bevara den arkitektoniska 
utformningen.

De fiberoptiska kablarna är tillverkade av ett flertal 
fiberoptiska trådar. Kabeln är tunn och flexibel och 
tillåter ljuset att nå ytor långt in i byggnader, dit ljus 
från vanliga fönster inte kan nå.

Armaturerna sprider ljuset vidare inne i byggnaden 
och är särskilt utformade för att garantera känslan 
av naturligt solljus. Bolaget har utvecklat en serie 
av olika armaturer för att anpassas till det specifika 
rummets estetik, syfte och utformning.

Mot slutet av år 2007 och under inledningen av år 
2008 drabbades SP2 av kvalitetsproblem vilket för-
anledde en omkonstruktion av produkten – SP2.1. 
I dagsläget är produkten fri från kvalitetsproblem 
och till dags dato har Bolaget sålt över 100 solljus-
system. SP2.1 uppfattas av marknaden som en 
lyxprodukt vilket försvårar ett bredare kommersiellt 
genomslag. Bolaget har därför påbörjat utveckling-
en av ett mer effektivt system – SP3. 



SP3 - FRAMTIDENS SOLLJUS FRÅN PARANS
Parans påbörjade under hösten 2009 utvecklingen 
av ett mer effektivt solljussystem – SP3 - och 
målsättningen är att produkten ska vara färdigut-
vecklad under första halvåret år 2011. Det främsta 
målet med SP3 är att sänka tillverkningskostnaden 
per ljusenhet (Lumen) vilket möjliggör för Parans 
att kunna tillfredsställa massmarknadens priskrav 
och samtidigt uppnå en god vinstmarginal. Målsätt-
ningen med SP3 är även att konstruera en enklare 
konstruktion med mindre behov av service och 
underhåll.

Bolaget samarbetar med Epsilon AB, Schott AG, 
Bartenbach ljuslaboratorium samt Lumena AG av-
seende utvecklingen av SP3.

Fler marknadsmöjligheter
I samband med utvecklingen av SP3 kommer 
Bolaget även att utveckla ett bredare sortiment av 
armaturer. Därigenom skapas ett bredare använd-
ningsområde för SP3 som medför fler marknads-
segment. De olika armaturserierna kan avse olika 
miljöer, såsom exempelvis. konferensrum, sjukhus, 
kök, badrum, spa och vilorum.

Armaturerna kommer i stor utsträckningen även 
att integrera energisnål LED-teknik vilket möjliggör 
en energieffektiv belysning även då naturligt solljus 
inte finns att tillgå, såsom exempelvis under natten. 
Armaturerna kommer således att erbjuda en stegvis 
övergång mellan naturligt dagsljus och LED-belys-
ning.

Parans har inlett ett samarbete med Hareide Design 
Mill och Johnsson Lighting Technologies avseende 
armaturutvecklingen.

En förnyad affärsmodell
I samband med lanseringen av SP3 kommer Bola-
get att erbjuda ett abonnemangsutbud där kunden 
hyr ett solljussystem och gör månatliga betalningar 
istället för att bekosta hela anläggningen i initialske-
det. Parans kommer därigenom att positionera sig 
som ett tjänsteföretag som säljer solljus snarare än 
att sälja kostsamma solljussystem.

Finansiering av SP3
Föreliggande nyemission syftar till att säkerställa det 
beräknade kapitalbehovet för att utveckla SP3 och 
bredda produktsortimentet samt ett påbörja efterföl-
jande lansering. 

Intresset för SP3 från Parans återförsäljare har varit 
mycket stort och det har uttryckts intresse från 
dessa att bistå med utvecklingskapital mot en er-
sättning i form av exklusiva försäljningsrättigheter på 
den lokala marknaden. Förhandlingar förs för närva-
rande med en amerikansk återförsäljare avseende 
delfinansiering av SP3.

Bolaget har även ansökt om bidrag från Eurekas 
Eurostars-program, vilket utgörs av ett EU-projekt. 
Bidragsansökan har utformats tillsammans med ex-
terna konsulter inom området och ett beviljat bidrag 
bedöms innebära ett kapitaltillskott på cirka 2,5 Mkr. 
Parans arbetar aktivt för att finna möjligheter till att 
erhålla bidrag för produktutveckling och har även 
ansökt om bidrag från Västra Götalandsregionen 
(VGR) samt Vinnova, från vilken instans bolaget 
redan erhållit ett bidrag för en förstudie.

Varken delfinansiering via återförsäljare eller bevil-
jade EU-bidrag har tagits hänsyn till vid Bolagets 
kapitalbehovsberäkning inför föreliggande nyemis-
sion. 



Konceptbilder från utvecklingen av SP3. Bilden ovan visar hur SP3 kan se ut. 
Övriga bilder visar olika armaturer och exempel på olika miljöer där dessa kan användas.



Kundgrupper

DAGENS KUNDER
Bygg- och fastighetsbranschen är historiskt sett en 
relativt trögrörlig bransch med långa ledtider i ny-
byggnations- och renoveringsprojekt. En ny tekno-
logi som introducerats i bygg- och fastighetsbran-
schen tenderar därför att uppfattas som ny betydligt 
längre i många andra branscher, såsom till exempel 
IT-branschen. Bolaget har identifierat tre segment 
inom den nuvarande marknaden som är särskilt 
mottaglig för ny teknologi.

Befintliga byggnader med begränsad tillgång till 
naturlig ljus
Många byggnader har delvis en begränsad tillgång 
till naturligt ljus, många gånger till följd av fastighets-
ägarens krav på effektivt lokalutnyttjande. Proble-
met är särskilt förekommande i kontorsytor med få 
fönster, säkerhetsytor och k-märkta fastigheter med 
byggnadstekniska restriktioner.

Potentialen för segmentet bedöms vara särskilt 
stort, så problematiken är utbredd. Parans solljus-
system är många gånger det enda alternativet som 
finns att tillgå för att lösa problemet. Parans system 
utnyttjar en mycket flexibel teknik, att likna vid drag-
ning av elkablar i schakt eller längs fasader. Detta 
installationsförfarande ger en minimal påverkan i 
byggnadens struktur eller utseende.

Dessutom finns en växande vilja hos många arbets-
givare att investera i en förbättrad arbetsmiljö. Seg-
mentet är därför synnerligen prioriterat av Bolaget. 
Parans har inom detta segment ett flertal referen-
skunder såsom IKEA i Bilbao, Södertälje sjukhus 
och Akademiska hus.

Parans marknad omfattar flera olika typer av fastigheter såsom kommersiella och 
offentliga byggnader till privata bostadshus. Då Parans solljussystem teknikmässigt 
befinner sig i branschens framkant har Bolaget hittills främst riktat sin marknadsföring 
mot den del av marknaden som är mest förändringsbenägen. Avsikten är dock att i 
framtiden rikta sig mot en större massmarknad i takt med att Parans system vinner 
acceptans i en bredare krets.

Ekologiskt uthålliga byggnader
De senaste åren har en grön våg sköljt över bygg- 
och fastighetsbranschen till följd av den ökade 
medvetenheten kring miljö med därtill påföljande 
statliga subventioner. Allt fler byggprojekt har idag 
en särskild budget för miljövänlig teknologi såsom 
energibesparande åtgärder, återvinning av energi 
och nedbrytbara material. Segmentet bedöms vara 
tilltagande och med en relativt låg priskänslighet. 
Bland Parans referenskunder inom segmentet kan 
nämnas Coca-Cola, Edinburgh University, Wiens 
statliga forskningskontor och Wisby Strand

Privata bostäder
Parans har noterat ett växande intresse bland 
privatkunder, trots att prisnivån för ett solljussystem 
torde vara högt för målgruppen. Dessa kunder är 
normalt sett mycket mottagliga för ny teknik och 
design och Parans solljus återfinns i flera hem i bas-
tun, vid inomhuspoolen eller vid SPA-anläggningen. 
Bolaget bedömer att målgruppen kommer att växa 
kraftigt vid lanseringen av Bolagets planerade lea-
singkoncept. Parans referenskunder inom segmen-
tet utgörs bland annat av Villa Trastevere i Rom och 
Sydkoreas presidentbostad.
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FRAMTIDENS KUNDER
I takt med att bygg- och fastighetsbranschen mog-
nar för den teknologi som Parans erbjuder, kommer 
Bolagets marknadsföringsinsatser att inriktas mot 
en större massmarknad. Parans mål är att göra 
naturligt solljus tillgängligt för så många människor 
som möjligt. Målsättningen ska uppfyllas genom att 
Parans ska utveckla ett mer effektivt solljussystem 
– SP3 samt genom en ännu bredare produktport-
följ. Portföljen kommer att anpassas efter fler olika 
koncept såsom exempelvis hotell, villor, offentliga 
byggnader och museum. Konceptidéerna är ännu 
under utveckling och kommer att utvecklas under 
det närmaste året genom samråd med återförsäljare 
och slutkunder.
Inom den framtida marknaden ser Bolaget idag 
följande segment som bedöms vara särskilt intres-
santa att bearbeta;
• Större kontorsfastigheter av standard- eller eko-

nomikaraktär. Parans erhåller idag ofta förfråg-
ningar på större antal solljussystem för den här 
sortens projekt.

• Småhus, i synnerhet på den amerikanska 
marknaden där intresset bland privatkunder för 
Bolagets produkter är stort. 

• Produktionsfastigheter som önskar minska en-
ergiförbrukningen och förbättra arbetsmiljön.
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ANDRA GENERATION (SP2)

South Bank University, London
Coca-Cola, Madrid
Privatbostad, China
Sydkoreas presidentbostad
Husläkarna i Kungsbacka
Viilla Leonidas, England
HQ Hotel, Toronto
Medieval Palace, Florens
Triburon, San Fransisco
LDA, Long Beach
Villa Montgomery
EnvironCenter, USA
Villa Guocoland, Singapore
Brf Tången 12, Stockholm
ST Margrets Hospital, Toronto
Cotton Tee Drive, Hong Kong
Parkeringshus, Cork
Lunds Universitet
Södertälje sjukhus
m fl.

FÖRSTA GENERATIONEN (SP1)

House of Research, Wien
Habana Outpost, New York
Blachére, France
Villa Trastevere, Rom
Psykologimottagning, Barcelona
Edinburgh University
Wisby Strand
Tekniska museet, Malmö
IKEA, Billbao
m fl.

”I would recommend anybody to work 
with Parans. 
Great products, great company.”

Markus Herchet, IKEA Bilbao, Spanien
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Framgångsrik marknadsföring via Internet
Parans har genom en mycket aktiv och medveten 
marknadsföring på kort tid byggt upp en unik med-
vetenhet kring Parans solljussystem hos Bolagets 
potentiella kunder. Det är ledningens intention att 
Bolagets marknadsföring i framtiden kommer att 
baseras på Internet, branschmässor och liknande 
events. Parans hemsida är synnerligen central i 
marknadsföringsarbetet och är ett kostnadseffektivt 
sätt att nå ut till kunder över hela världen. Vid de 
tillfällen som Parans har omnämnts i olika medier 
har antalet unika besökare uppgått till cirka 1 400 
stycken per dag.

Utöver den egna hemsidan har Parans även positio-
nerat sig på de viktigaste hemsidorna inom teknik, 
design och miljö såsom gizmodo.com, mocoloco.
com, worldchanging.com och treehugger.com. 

Att besöka branschmässor och liknande arrang-
emang har visat sig vara ett effektivt sätt att expo-
nera Parans solljussystem. Det är Bolagets intention 
att under kommande år fortsätta att besöka och 
bevaka ledande mässor, däribland en större belys-
ningsmässa i Frankfurt under våren år 2010.

En marknadsföringskanal som Bolaget ännu inte 
utnyttjat i någon större utsträckning är ett flertal 
branschspecifika bloggar och forum som följer 
marknaden för Parans produkter.

Parans i media
Parans har hittills sålt över 100 solljussystem till 
kunder över hela världen. Bolagets produkter anses 
vara nyskapande i branschen och i kombination 
med det kraftigt ökade intresset för clean tech 
och hållbar utveckling har Parans fått ett ovanligt 
stort utrymme i flera olika medier. Sedan Bolagets 
grundande har ett 100-tal artiklar publicerats kring 
Bolagets solljussystem, däribland Sunday Times, 
Sunday Telegraph och Architects Journal. Även flera 
TV-kanaler har med stort intresse uppmärksammat 
Parans såsom t.ex. BBC, Channel 4 och TV4.

Parans har även erhållit flera prestigefyllda utmärkel-
ser. År 2006 vann Bolaget priset ”Saving the Planet 
in Style”. 

Marknadsföring & PR

Under 2008 vann Bolaget Världsnaturfondens 
(WWF) och IVAs Carl Mannerfeltpris. Som vidare 
framgår av Bolagets hemsida har Parans av WWF 
listats som ett av tolv ”Climate Solver” företag.

År 2008 utsåg den dåvarande amerikanska ambas-
sadören Michael Wood Parans till ett av de mest 
intressanta svenska cleantech-företagen att inves-
tera i under mottot ”One Big Thing” .

”One Big Thing”
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PARANS I MEDIA

Business Life, Frame, A+U, Residence, Rum, Absolut Architecture

DN Dagens Industri DI Weekend

GP SvD NäringslivBritish Airways Magazine Dagens Industri

Ecodesign World ChangingDesign EcologiesArbestmiljö & Säkerhet Ecological Design



Övergripande marknadsöverblick
I dagens globala marknad genereras Parans kun-
ders efterfrågan ur två behov; att lysa upp ytor som 
saknar naturligt ljus samt att använda Bolagets 
teknologi i syfte att minska energianvändningen. Bo-
laget befinner sig därmed främst på två marknader:

• Marknaden för naturligt solljus (primär marknad)
• Marknaden för energibesparande tekniker (se-

kundär marknad)

Marknaden för naturligt solljus består av bolag som 
har lösningar för enplans- och flerplansbyggnader. 
Bolagen med enplanslösningar inkluderar Solatube 
och olika takfönstertillverkare såsom t.ex. Velux. 
Solatube och Velux är de största aktörerna med en 
årlig omsättning på 50 miljoner dollar respektive 1 
miljard dollar.

Parans kan idag inte konkurrera på marknaden för 
enplanslösningar på grund av dessa stora aktörers 
etablering på marknaden. Därför har Parans valt att 
fokusera på marknaden för flerplansbyggnader, där 
konkurrensen är mycket begränsad.

På marknaden för energibesparande tekniker är det 
framförallt framväxten av energieffektivt LED-ljus 
som står för konkurrensen. LED är den mest kända 
och populära tekniken för energieffektivisering idag.  
LED anses idag vara den framtida standarden inom 
belysning, tack vare dess enorma effektivitet jämfört 
med dagens glödlampor. LED-lampor installeras 
tillsammans med Parans SP2 vid cirka 25 % av 
dagens installationer, som en back up när solen inte 
lyser.

Marknaden
Idag tävlar många länder för att bli ledande inom 
den nya energieffektiva ekonomin. Grön teknik är 
under synnerligen snabb frammarsch inom bygg-
nadsindustrin. I USA beräknas marknaden för grön 
byggnadsteknik att fördubblas inom de närmaste 
två åren. Myndigheter över hela världen erbjuder 
olika incitament, såsom bidrag och skattelättnader 
för investeringar i grön teknik. I USA har ett sär-
skilt poängsystem för grön byggnadsteknik, LEED, 
utvecklats som fått fotfäste även i Europa, Sydame-
rika och Asien. Parans produkter innebär en bättre 
LEED-placering.

Intressenter
Den snabba tillväxten har gjort olika aktörer mer 
medvetna om fördelarna med naturligt ljus. Företag 
marknadsför sig som miljömedvetna för att förbättra 
sin image, attrahera kompetent personal och öka 
produktiviteten, genom att infoga naturligt ljus på 
arbetsplatsen. Universitet har noterat att allt fler 
sökande studenter ställer frågor kring miljöinitiativ 
och genom att leda in naturligt solljus i föreläsnings-
salarna har även provresultaten förbättrats. Sjukhus 
noterat att patient rehabiliteringen sker snabbare 
i miljöer med god tillgång på naturligt ljus. Butiker 
har märkt att försäljningen ökar markant i miljöer 
med bra ljusflöden. I länder med låg förekomst av 
naturligt ljus (Skandinavien, Storbritannien, Kanada 
och Ryssland) letar människor efter sätt att minska 
säsongsdepressioner som uppkommer genom brist 
på naturligt solljus.

Brister med dagens armaturer
Ett problem med dagens armaturer för naturligt ljus 
är att det inte finns en produktbredd som täcker alla 
typer av inomhusmiljöer. Produktutbudet är smalt 
och produkterna är relativt dyra. Vid installation av 
armaturer för naturligt ljus uppstår ofta platsbrist då 
även kompletterande artificiellt ljus behövs i anslut-
ning till armaturerna. Samtidigt konkurrerar armatu-
rerna med ventilation, larm och andra takinstallatio-
ner. Därvid måste det finnas gott om utrymme vid 
installationer av armaturer för naturligt ljus. 

I dagsläget begränsar följande problem ett genom-
brott på marknaden för naturligt ljus:

• Dagens produktutbud är begränsat och möter 
inte marknadens krav på attraktiv design till ett 
rimligt pris. Dagens produkter anses ligga inom 
lyxsegmentet.

• Dagens produkter har för hög tillverkningskost-
nad vilket medför små volymer och ett högt pris 
till slutkund. 

• Dagens produkter kombineras inte med artifi-
ciellt ljus på ett optimalt sätt. I dagsläget krävs 
både armaturer för naturligt såväl som artificiellt 
ljus vilket är kostsamt och utrymmeskrävande.

Marknad
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Nästa generations armaturer
Parans målsättning är att under år 2010 utveckla en 
ny generation armaturer för naturligt ljus som möter 
marknadens krav på effektiv och attraktiv belysning 
under hela dygnet – inte enbart när solen är uppe.

Parans nya produktsortiment ska erbjuda kom-
pletta lösningar för belysning under hela dygnet. 
Produkterna ska dessutom vara anpassade för att 
kunna kopplas ihop med övriga belysningssystem 
i en fastighet samt fungera ihop med automatiska 
system för belysning.

Genom att integrera LED-teknik kan Parans även 
erbjuda ljus under dygnets mörka timmar. LED-
lamporna ska optimeras för att automatiskt och 
steglöst tillföra ljus när det naturliga ljuset inte räcker 
till. LED-lamporna kommer dessutom att förbruka 
minimalt med energi. 

Vid installation av Parans nya armaturer kan fast-
ighetsägare spara pengar i form av sänkta energi-
kostnader, dels genom sänkt energiförbrukning och 
dels genom minskad uppvärmning av fastigheten. 
Energin som belysningen i en byggnad förbrukar 
kan stå för upp till 40 % av byggnadens totala 
energiförbrukning och upp till 25 % av utsläppen av 
växthusgaser. Värdet på fastigheten ökar också då 
ytorna som får tillgång till dagsljus ökar.
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Försäljningsstrategi
Global marknadsnärvaro
Parans arbetar aktivt med att utveckla ett globalt åter-
försäljarnätverk av Bolagets produkter. I dagsläget har 
Parans 27 auktoriserade återförsäljare i 19 länder på 
fem kontinenter. Över 100 solljussystem har levererats till 
kunder över hela världen.

En potentiell återförsäljare genomgår en granskning 
av Parans för att säkerställa att återförsäljaren har rätt 
förståelse till produkten och marknaden. För att utses till 
återförsäljare krävs en stark tilltro till marknaden för na-
turligt ljus och till Parans solljussystem i synnerhet. Vidare 
måste företaget vara synnerligen marknadsorienterat 
och uppvisa en hög professionalitet. Varje återförsäljare 
genomgår en grundläggande produktutbildning i Parans 
produktsortiment och måste även köpa ett startpaket 
med Parans solljussystem, vilken används i kunddemon-
strationer. Det nära samarbetet med återförsäljarna är en 
nödvändighet då kontakten mellan Parans och slutkun-
den i många fall sker uteslutande genom en återförsäl-
jare.

Direktförsäljning i Norden och via Parans hemsida 
Parans har även direktförsäljning inom det nordiska 
området samt via Bolagets hemsida. Varje vecka mottar 
Bolaget mellan 15-20 unika förfrågningar via hemsidan 
som viss mån skickas vidare till de återförsäljare som 
Bolaget har ett nära samarbete med.

PARANS GLOBALA ÅTERFÖRSÄLJARNÄTVERK

I framtiden kommer hemsidan bli en allt viktigare försälj-
ningskanal vad gäller enklare komponenter som slutkun-
den själv kan installera. I synnerhet kommer olika typer av 
armaturer att säljas via hemsidan. 

Skulle föreliggande nyemission inte bli fulltecknad kom-
mer Bolaget att utvecklas i en långsammare takt än be-
räknat. Det kan innebära att vissa av aktiviteterna enligt 
tillväxtplanen kan komma att senareläggas och behov av 
att under året genomföra ytterligare kapitalanskaffning 
troligtvis kan föreligga.

Strategiska partnerskap i framtiden
Bolaget har som målsättning att i framtiden ingå strate-
giska partnerskap med större distributörer inom belys-
ningsbranschen. Syftet är att erhålla fler kanaler ut till 
marknaden än vad Bolaget ensamt är kapabelt till att 
utveckla inom de närmaste åren. Genom att snabbt finna 
fler vägar ut till marknaden kan en god volym uppnås och 
skalfördelar erhållas samtidigt som kännedomen kring 
Parans produktsortiment når ut till en bredare marknad.

Integration av solljus
Många företag som tillverkar belysningsarmaturer har en 
ofta mycket stark nationell förankring. Genom att Parans 
kan erbjuda naturligt solljus till redan befintliga el-arma-
turer genom komplettering med ljusbärande fiberkablar 
finns även här en tillväxtpotential för Bolagets försäljning 
av solljuspaneler.
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Konkurrenter inom fiberoptisk solbelysning
Vad Bolaget känner till existerar endast ett bolag 
inom området för fiberoptisk solbelysning. Bolaget 
är japanskt och heter La Foret Engineering. Bolaget 
grundades redan år 1978 men marknadsnärvaron 
är ändå mycket låg, vilket delvis torde ha sin förkla-
ring i att Bolaget främst är verksamt i Japan.

Parans har flera fördelar gentemot La Foret Engi-
neering såsom en mer estetiskt tilltalande produkt, 
som med lätthet går att integrera med byggnadens 
exteriör. La Foret Engineerings produkter består av 
en större plastkupol vilket försvårar en arkitekto-
nisk integration. Det är Parans bedömning att allt 
fler aktörer inom t.ex. solcellsbranschen satsar på 
att utveckla produkter som är alltmer integrerade i 
byggnaden.

Vidare är Parans ett mycket PR-orienterat bolag 
vilket har tagit sig uttryck i ett flertal artiklar i redak-
tionell press, reportage i nyhetskanaler och erhållna 
miljöpriser. De potentiella kundernas kännedom om 
Parans är således mycket högt. La Foret Enginee-
ring har historiskt sett varit betydligt mer teknikdrivet 
på bekostnad av marknadsbearbetning. 

En del av Parans försäljningsstrategi är att utveckla 
ett globalt återförsäljarnätverk med närvaro i samt-
liga kontinenter. I februari 2010 hade Parans 27 
auktoriserade återförsäljare i 19 länder fördelat på 5 
kontinenter. La Foret Engineering hade vid samma 
tidpunkt endast enstaka återförsäljare i Japan, Kina 
och Sydkorea. Endast ett fåtal av Parans kunder har 
hört talas om La Foret Engineering.

Konkurrenter inom traditionella tekniker 
för naturligt ljus
Parans konkurrerar främst mot aktörer av naturligt 
ljus som använder andra tekniker än fiberoptisk 
solbelysning. De mest förekommande teknikerna är 
ljustunnlar, ljusschakt och atriumgårdar. Inom seg-
mentet är företaget Solatube mest framträdande. 
Produkterna skiljer sig åt i utförande jämfört med 
Parans solljussystem t.ex. genom stor strukturell 
påverkan av fastigheten. I de allra flesta fall upplever 
inte Parans kunder övriga konkurrenters produkter 
som ett alternativ. I de fall utrymmet och avståndet 
till taket är av avgörande betydelse, är Parans sys-
tem oslagbart. Den optiska konfigurationen i Parans 
system gör det möjligt att koncentrera det naturliga 
ljuset in i tunna optiska fiberkablar, vilka kräver mi-
nimalt med utrymme. För fastighetsägare är denna 
egenskap synnerligen värdefull relativt ljusschakt då 
den frigör uthyrningsbara ytor och därigenom med-
ger högre hyresintäkter. 

Konkurrenter

Överst till vänster: Solatubes ljustunnel
Överst till höger: Ett ljusschakt
Underst till vänster: La Foret Engineerings solfångare
Underst till höger: La Foret Engineerings armatur

Det finns ett fåtal konkurrenter som är verksamma inom den produktkategori som 
Parans är verksamma inom – fiberoptisk solbelysning. Parans konkurrerar även mot 
aktörer som är verksamma inom andra områden av naturligt ljus, såsom ljustunnlar, 
ljusschakt och atriumgårdar. I framtiden kan även förväntas att nya LED teknologier 
kan komma att ”simulera” naturligt ljus på ett mer eller mindre framgångsrikt sätt.



PER LINDSTRÖM, född 1954
Ordförande
Mångårig erfarenhet från Pharmacia och från arbete 
med tillväxtföretag. Numera VD och ordförande för 
det svensk-italienska diagnostikbolaget EDX Diag-
nostics.

Innehav: Inga innehav.

Styrelse, ledande befattningshavare & revisor

INGVAR ANDERSSON, född 1950
Ledamot
Doktor i maskinteknik från Chalmers tekniska 
högskola. Mer än 20 års erfarenhet av att utveckla 
och investera i unga företag liksom andra former 
av kommersialisering av forskningsresultat. Flera 
års erfarenhet i ledande positioner i stora multina-
tionella företag inom FoU, produktutveckling och 
affärsutveckling. Ledamot av Kungliga Ingenjörs-
vetenskapsakademin och ledamot i bl.a.. F-Origin 
Inc. LC-Tec Holding, Lumina Adhesives, Kartena, 
Nanoxis och Oxeon. Ordförande eller ledamot i flera 
bolag inom Chalmerskoncernen. Nuvarande VD för 
AB Chalmersinvest.

Innehav: Företräder 250 000 aktier för AB Chal-
mersinvest.
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NICLAS STÅLHANDSKE, född 1967
Ledamot
Gedigen erfarenhet av försäljning och försäljningsre-
laterade utvecklingsfrågor genom tio års verksam-
het inom Vattenfallkoncernen. Erfarenhet av investe-
ringsbedömningar och affärsutvecklingsfrågor.

Innehav: Företräder 28 125 aktier för Steel Glove 
Invest AB.

NILS NILSSON, född 1977
VD
Medgrundare av Parans. Arkitektexamen och civil-
ingenjörsexamen i innovation och entreprenörskap 
från Chalmers tekniska högskola.

Innehav: 216 687 aktier



29

CLAES RICKEBY, född 1946
Ledamot
Tidigare VD för Qeyton Systems AB och VD för 
Cisco Photonics (Sweden) AB. Tidigare verksam i 
olika befattningar inom Ericsson under 25 år. Nume-
ra konsult inom Turn-around, ledarskap och mark-
nadsföring och styrelseledamot i Tacton Systems 
AB och Team M2 New Venture AB.

Innehav: Företräder 65 000 aktier för Rickeby Con-
sulting AB samt 10 910 aktier privat.

JAN STRÖMBECK, född 1951
Ledamot
Civilingenjör vid Chalmers samt ledarskapsstudier 
vid Insead, VD och ägare till Precimeter Scientific 
AB. Entreprenör sedan år 1980 med bolag som 
t.ex. Kalea Hissar AB.

Innehav: 137 500 aktier genom Precimeter AB samt 
15 375 aktier privat.

LOUISE NIHLÉN, född 1972
Auktoriserad revisor
KPMG, Norra Hamngatan 22, Göteborg
Tel: 031-61 47 92
Medlem i FAR SRS – organisationen för revisions- 
och rådgivningsbranschen.

BENGT PETERSSON, född 1952
Auktoriserad revisor
KPMG, Norra Hamngatan 22, Göteborg 
Tel: 031-61 48 00
Medlem i FAR SRS – organisationen för revisions- 
och rådgivningsbranschen.



Operativ struktur
Parans har idag en mycket slimmad organisation 
med en operativ struktur som bygger på Bolagets 
affärsmodell, Försäljning, Marknadsföring, Forskning 
& Utveckling samt Produktion. I syfte att hålla en 
minimal kostnadsmassa i verksamheten har Parans 
för närvarande endast en fast anställd, VD:n Nils 
Nilsson, samt två heltidskonsulter. Utöver dessa tre 
personer som arbetar heltid med Parans har Bola-
get flera kärnkonsulter inom framförallt produktion, 
F&U och ekonomi.
 
Nyckelpersoner
I ledningen finns VD Nils Nilsson som är fast anställd 
av Bolaget. Bolaget har två heltidsanställda konsul-
ter inom försäljning och säljstöd, Marc Bacher och 
Charlotte Nienhardt.

Bolaget har flera styrelseledamöter som även delvis 
arbetar operativt i Bolaget. Claes Rickeby, fd. VD 
i Parans, ansvarar idag för Bolagets produkt- och 
produktionsrelaterade frågeställningar. Niclas Stål-
handske bistår företagsledningen med att utveckla 
Bolagets försäljning. Styrelsens ordförande, Per 
Lindström, arbetar operativt med Bolagets affärsut-
veckling. Flera av dessa personer har varit delaktiga 
i Parans under flera år.

Organisation

Externa samarbetspartners
Parans har sedan år 2006 samarbetat med legotill-
verkaren Arkivator AB, med säte i Falköping. Arki-
vator producerar Parans solljussystem och handhar 
logistiken till återförsäljare och slutkunder. Produkt-
utvecklingen sker i samarbete med bl.a. Epsilon AB 
(optik), Schott AG (fiberoptik) samt Hareide Design 
Mill (interiördesign).

Legal struktur
Parans Solar Lighting AB (publ) är ett aktiebolag och 
bedriver verksamhet under denna associationsform, 
vilken regleras av aktiebolagslagen (2005:551). 
Bolaget bildades i Sverige och registrerades hos 
Bolagsverket den 29 maj 2002 med organisations-
nummer 556628-0649. Den ursprungliga firman var 
Pro forma pi AB. Nuvarande firma registrerades den 
12 september 2003.

Verksamhetsbeskrivning och bifirmor
Bolagets ska enligt registrerad verksamhetsbeskriv-
ning hos Bolagsverket bedriva ”övrig teknisk kon-
sultverksamhet”. 

Styrelsens arbetsformer
Styrelsen väljs på ordinarie årsstämma för ett år i ta-
get.  Bolagets ordförande, Per Lindström, har ingått 
i styrelsen sedan år 2003. Ledamot Claes Rickeby 
gick in i styrelsen år 2005. Under år 2009 tillkom två 
nya ledamöter, Ingvar Andersson och Niclas Stål-
handske. Vid samma tidpunkt avgick Bolagets VD, 
Nils Nilsson, ur styrelsen och tillträdde formellt som 

Reklam / PRSolpanel (Utsida)
Epsilon AB mfl

Fiberoptik (transport)
Schott AG

Armatur (Insida)
Hareide Designmill mfl

Forskning & Utveckling
tf Nils Nilsson

Produktion
tf Claes Rickeby

Försäljning
tf Niclas Stålhandske

Product management
Marc Bacher

Partnerskap/B2B
Direktförsäljning

Norden + Web
Återförsäljare (Globalt)

Marc Bacher

Marknadsföring
tf Nils Nilsson

Styrelse Advisory board

VD
Nils Nilsson

CFO
Thomas Pålsson

Affärsutveckling
Per Lindström

Arkivator AB

Reklam/PR

Support
Charlotte Nienhardt

Organisationschema – Parans Solar Lighting AB. Mörkgråa fält visar funktioner som bedrivs inom Bolagets väggar. Ljusgrå fält visar 
funktioner som lagts ut på samarbetspartners i syfte att erhålla en kostnadseffektiv organisation.
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extern VD. Under år 2010 valdes även Jan Ström-
beck in i styrelsen. Inga styrelsearvoden utgår för 
närvarande.

Under det senaste verksamhetsåret har styrelsen 
haft 13 protokollförda sammanträden. Vid mötena 
behandlades bl.a. budget, affärsplaner, bokslut, 
investeringar, finansiering, personal- samt avtalsfrå-
gor. Styrelsen planerar att under år 2010 hålla åtta 
till 10 styrelsemöten, därtill kan komma ytterligare 
möten om situationen påkallar.

Uppförandekoden
Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för Bolagsstyr-
ning då Bolaget inte har den storlek för att koden 
ska påkallas. Därav följer att Bolaget inte har nå-
gon valberedning eller kommitté för att behandla 
revisions- och ersättningsfrågor. Handhavande av 
dessa frågor faller på styrelsen kollektivt.

Lön och ersättningar
Under tidigare verksamhetsår har det inte utgått 
något styrelsearvode. Kommande arvoden bestäms 
på Bolagets årsstämma. Det föreligger inga avtal 
med styrelseledamöter som innebär att dessa upp-
bär ersättning efter dessas uppdrag har upphört.
Det finns ett avtal om att lön till VD ska uppgå till to-
talt 480 000 kronor per år, exklusive sociala avgifter, 
för år 2010.

Revisionsarvode utgår mot av styrelsen godkänd 
räkning.

Utdelningspolicy
Parans har under tidigare år inte lämnat någon 
utdelning till aktieägarna. Framtida utdelningspolicy 
bestäms då kassaflödet från verksamheten är posi-
tivt och företaget har resurser att lämna utdelning till 
aktieägarna.

Transaktioner med närstående
Några transaktioner med närstående, förutom löner, 
ersättningar och övrigt som redovisas på denna 
sida, föreligger inte.

Potentiella intressekonflikter
Ingen av styrelseledamöterna eller ledande befatt-
ningshavare har några potentiella intressekonflikter 
med Parans där privata intressen kan stå i strid med 
Bolagets.

Ingen av styrelseledamöterna, ledande befattnings-
havare eller revisorer i Parans har eller har haft 
någon direkt eller indirekt delaktighet i några affärs-
transaktioner som är ovanliga till sin karaktär eller i 
sina avtalsvillkor med Bolaget.

Viktiga avtal
Bolaget har avtal med dess återförsäljare. Bolaget 
har dessutom ett produktionsavtal med Arkivator 
AB avseende all produktion, effektivisering av pro-
duktion, teknisk support och leverans till kund. 

Vidare har Bolaget ett utvecklingsavtal med Epsilon 
AB (solpanel) samt Tellux och LDS (armaturer).

Bolaget har avtal med närstående konsulter som 
delvis eller på heltid arbetar med Parans. Se även 
organisationsschemat och under avsnittet ”Nyckel-
personer” ovan.

Parans har ett royaltyavtal med Sandarna Parts AB 
och Kotinus AB som gäller till och med år 2020. 
Avtalets innebörd är att bolagen gemensamt skall 
erhålla 2,5 procent i royalty på alla intäkter företaget 
har på verksamheten med solljussystem. Belop-
pet avräknas årligen och är maximerat till 500 000 
kronor per år.

Rättsliga tvister
Parans har inte varit part i några rättsliga förfa-
randen eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu 
inte avgjorde ärenden eller sådana som Bolaget är 
medveten om kan uppkomma), som skulle kunna få 
betydande effekter på Bolagets kommande finan-
siella ställning eller lönsamhet.
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Finansiell information i sammandrag

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i tkr 2009 2008 2007

Rörelsens intäkter 2 192 2 511 2 536

Rörelsens kostnader -6 652 -8 948 -6 538

Rörelseresultat -4 460 -6 437 -4 002

Resultat från finansiella poster -88 -44 -210

Resultat efter finansiella poster -4 548 -6 481 -4 212

Årets resultat -4 548 -6 481 -4 212

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i tkr
31 dec

2009
31 dec

2008
31 dec

2007

Tecknat men ej inbetalt emissionsbelopp - 862 -

Immateriella anläggningstillgångar 2 786 4 188 2 133

Materiella anläggningstillgångar 12 27 43

Varulager 107 396 416

Kortfristiga fordringar 351 568 571

Likvida medel 404 2 145 6 585

Eget kapital 1 156 4 124 6 474

Garantiavsättningar 140 380 -

Långfristiga skulder 1 091 972 1 347

Kortfristiga skulder 1 274 2 711 1 926

Ställda säkerheter 1 150 1 150 1 100

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

Balansomslutning 3 660 8 186 9 748

Den finansiella information som återges nedan är hämtade ur Bolagets årsredovis-
ningar för åren 2007, 2008 samt ur reviderade räkenskaper för år 2009. Informatio-
nen är en del av memorandumet som helhet och ska således läsas tillsammans med 
övrig information i memorandumet. Årsredovisningarna är upprättade enligt årsredovis-
ningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna 
råd från Bokföringsnämnden saknats har vägledning hämtats från Redovisningsrådets 
rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR SRS.
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KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

Belopp i tkr 2009 2008 2007

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 000 -4 533 -2 718

Kassaflöde från investeringsverksamheten -183 -3 175 -1 446

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 442 3 268 10 130

Periodens kassaflöde -1 740 -4 440 5 965

Likvida medel vid periodens början 2 145 6 585 619

Likvida medel vid periodens slut 404 2 145 6 585

NYCKELTAL

2009 2008 2007

Soliditet (%) 31,6% 50,4% 66,4%

Avkastning på eget kapital (%) Neg Neg Neg

Avkastning på totalt kapital (%) Neg Neg Neg

Kassalikviditet (%) 59,3% 100,1% 371,5%

Utdelning (kr/aktie) 0 - -

Medelantal anställda (st) 3 6 6

DEFINITIONER AV NYCKELTAL
Soliditet (%)
Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen,  
uttryckt i procent.

Avkastning på eget kapital (%)
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt justerat eget 
kapital, uttryckt i procent. Genomsnittligt justerat eget kapital 
har beräknats som ingående plus utgående eget kapital divide-
rat med två.

Avkastning på totalt kapital (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till genom-
snittlig balansomslutning, uttryckt i procent. Genomsnittlig 
balansomslutning har beräknats som ingående plus utgående 
balansomslutning dividerat med två.

Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar minskat med lager i förhållande till kort-
fristiga skulder.

Utdelning (kr/aktie)
Total utdelning under året dividerat med genomsnittligt antal 
aktier.

Medelantal anställda (st)
Genomsnittligt antal anställda beräknad utifrån arbetad heltid 
under perioden.
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Intäkter
Bolagets intäkter uppgår till 2 192 tkr under år 2009 
(2 511 tkr år 2008 och 2 536 år 2007). Försäljning-
en är uteslutande hänförlig till dagens solljussystem 
SP2.1. Under slutet av år 2007 och i början av år 
2008 drabbades SP2.1 av kvalitetsproblem vilket 
medförde att mycket arbete lades ner på att ta fram 
en ny förbättrad konstruktion. Arbetet med SP2.1 
tog mycket fokus från försäljningen och Bolaget 
ville heller inte erbjuda sina kunder en produkt innan 
dess att kvalitetsproblemen var avhjälpta. Idag är 
SP2.1 omkonstruerad och barnsjukdomarna är 
borta. 

Under år 2009 uppgick försäljningen till 7 % inom 
Sverige, 48 % till övriga EU, 13 % till USA och 32 % 
till resten av världen. Under 2008 var motsvarande 
fördelning 11 % inom Sverige, 48 % till övriga EU, 8 
% till USA och 40 % till resten av världen.

Kostnader
De löpande rörelsekostnaderna uppgick till 6 652 
tkr under år 2009 (8 948 tkr år 2008 och 6 538 
tkr år 2007), och hänförs främst till ej aktiverade 
utvecklingskostnader, löner och konsultarvoden, 
produktkomponenter samt avskrivningar på im-
materiella anläggningstillgångar. Under år 2009 har 
ledningen fokuserat på att minska kostnadsmassan 
vilket har givit resultat. 

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för år 2009 blev en förlust om -4 
460 tkr (-6 437 tkr år 2008 och -4 002 tkr år 2007) 
vilket främst är drivet av för låg försäljning av SP2.1 
till alltför låga marginaler. Bolagets produkt har 
uppfattats av marknaden som en lyxprodukt och 
Bolagets målsättning att nu utveckla en ny produkt 
som kommer att tilltala en bredare marknad samt 
generera en högre marginal. 

Avkastning på eget och totalt kapital
Då resultatet har varit negativt under räkenskapsår-
en redovisar Bolaget en negativ avkastning på såväl 
eget kapital som totalt kapital.

Investeringar
Bolaget har under de senaste tre åren gjort stora 
investeringar i produktutveckling. Under år 2009 
aktiverades 73 tkr såsom balanserade utgifter för 
forskning och utveckling (2 888 tkr år 2008 och 1 
081 tkr år 2007). Den större aktiveringen år 2008 
på närmare 2,9 mkr relaterar till omkonstruktion och 
industrialisering av SP2.1. Aktiveringen på närmare 
1,1 mkr år 2007 avser produktutvecklingskostnader 
för SP2. Dessutom aktiverades patentkostnader 
för 113 tkr (285 tkr år 2008 och 352 tkr år 2007). 
Endast mycket marginella belopp har investerats 
i materiella anläggningstillgångar under perioden. 
Inga inköp gjordes under år 2009 (2 tkr år 2008 och 
13 tkr år 2007).

Immateriella anläggningstillgångar
Bolagets immateriella anläggningstillgångar upp-
gick vid utgången av år 2009 till 2 786 tkr (4 188 
tkr år 2008 och 2 133 tkr år 2007). Dessa tillgångar 
består av balanserade utgifter för forskning och 
utveckling samt patent. Av detta belopp kommer ca 
1 200 tkr att skrivas av under  2010 (SP2.1 aktive-
ringar), samtidigt som resterande och nyatillkom-
mande immateriella anläggningstillgångar skrives av 
med normal hastighet dvs.  på 5 år.

Materiella anläggningstillgångar
Vid utgången av år 2009 uppgick de materiella an-
läggningstillgångarna till 12 tkr (27 tkr år 2008 och 
43 tkr år 2007). Dessa består i huvudsak av datorer 
och annan kontorsutrustning.

Varulager
Varulagret uppgick per balansdagen 31 december 
2009, till 107 tkr (396 tkr år 2008 och 416 tkr år 
2007). Varulagret består i huvudsak av delkompo-
nentlager samt färdigvarulager.

Kortfristiga fordringar
Bolagets kortfristiga fordringar uppgick vid utgång-
en av år 2009 till 351 tkr (568 tkr år 2008 och 571 
tkr år 2007).

Likvida medel
De likvida medlen uppgick till 404 tkr vid utgången 
av år 2009 (2 145 tkr år 2008 och 6 585 tkr år 
2007).

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN
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Eget kapital
Det egna kapitalet uppgick till 1 156 tkr vid ut-
gången av år 2009 (4 124 tkr år 2008 och 6 474 tkr 
år 2007). Under år 2010 har en nyemission ge-
nomförts till ett belopp om 1,3 mkr. Under år 2009 
genomfördes en nyemission om 4,2 mkr och under 
åren 2008 och 2007 tillfördes ytterligare 10,1 mkr 
genom nyemissioner.

Nyemissionerna har syftat till att förse Bolaget med 
utvecklingskapital under uppbyggnadsskedet samt 
att tillförsäkra den löpande driften.

Garantiavsättningar
Vid utgången av år 2009 hade Bolaget gjort garan-
tiavsättningar till ett belopp om 140 tkr (380 tkr år 
2008 och 0 tkr år 2007). 

Skulder
Bolagets skulder uppgick på bokslutsdagen 2009-
12-31 till 2 365 tkr (3 683 tkr år 2008 och 3 273 tkr 
år 2007) varav 1 191 tkr (1 287 tkr år 2008 och 1 
598 tkr år 2007) utgörs av räntebärande skulder.

Kassaflöde
Bolagets kassaflöde från den löpande verksamhe-
ten har varit negativ för samtliga år vilket bör ses i 
ljuset av att Bolaget fortfarande är ett utvecklings-
bolag och således har begränsade intäkter. Det 
verkliga marknadsgenombrottet beräknas ske först 
när nästa produktgeneration är utvecklad då det 
innebär att fler användningsområden kan utvecklas 
vilket i sin tur gör det möjligt att bearbeta fler olika 
marknadssegment.

Dessutom har Bolagets kassaflöde påverkats ne-
gativt av de utvecklingskostnader som har upp-
kommit i samband med utvecklandet av Bolagets 
produktsortiment. Kassaflödet har över tiden kunnat 
upprätthållas genom att Bolaget regelbundet har 
genomfört nyemissioner, vilket har tillfört Bolaget 
erforderliga likvida medel.

Bolagets kassa uppgick vid utgången av år 2009 till 
404 tkr (4 124 tkr år 2008 och 6 474 tkr år 2007).

Medelantal anställda
Bolaget har idag endast en anställd, VD:n Nils Nils-
son. Därutöver sysselsätter Bolaget två konsulter på 
heltid vilka således torde vara att anse som anställ-
da av Bolaget. Dessa är verksamma inom säljstöd/
administration samt försäljning/marknadsbearbet-
ning.

Bolaget hade under år 2009 ett medelantal anställ-
da på tre personer, baserat på en heltidstjänstgöring 
(sex anställda år 2008 och sex anställda år 2007). 

Tendenser inför verksamhetsåret 2010
År 2010 kommer att kännetecknas av en mycket 
stram kostnadshållning för den löpande driften och 
en intensiv fokus på att utveckla nästa produkt, 
SP3. Bolaget kommer att fortsätta att samarbeta 
med utvalda återförsäljare i syfte att bättre förstå 
marknadens krav på Bolagets produktsortiment, i 
termer av pris, specifikationer och utförande. För-
säljning av nuvarande produkt, SP2.1 kommer att 
ske mot förfrågan men kommer inte att prioriteras 
framför utvecklingen av SP3.

Förändring av Bolagets finansiella ställning efter 
senast lämnade redovisning
Bolagets senaste lämnade årsredovisning avser rä-
kenskapsåret 2008. Räkenskaperna för år 2009 har 
reviderats och godkänts av Bolagets revisorer inför 
föreliggande nyemission. Inga väsentliga föränd-
ringar av Bolagets finansiella ställning har skett vid 
ingången av år 2010.

Handlingar införlivade genom hänvisning
Till memorandumet har införlivats följande tre doku-
ment genom hänvisning till att de finns tillgängliga 
på Bolagets hemsida; de tre senaste årsredovis-
ningarna jämte revisionsberättelser. Dessa finns att 
ladda ner från www.parans.com.
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Rörelsekapitalförklaring
Parans Solar Lighting AB (publ) saknar i dagsläget 
tillräckligt rörelsekapital för att, under den kommande 
tovmånadersperioden, fullgöra Bolagets betalnings-
förpliktelser varefter de förfaller till betalning.

Under åren 2007-2009 har Bolaget genom nyemis-
sioner riktade till befintliga aktieägare, erhållit ett 
kapitaltillskott på 14 289 tkr. Likvid för emitterade 
aktier har betalats kontant till Bolaget. Syftet med 
emissionerna har varit att säkerställa rörelsekapitalet 
och investera i produktutveckling, varumärkespo-
sitionering och återförsäljarnätverk och därigenom 
minska risken för nytillkomna aktieägare i samband 
med en listning på AktieTorget.

Föreliggande nyemission
Styrelsen för Parans Solar Lighting AB (publ) har 
utifrån bemyndigandet på bolagsstämman den 25 
februari 2010 beslutat om att genomföra en nyemis-
sion, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. 
Emissionen riktas till såväl privata som institutionella 
investerare. Syftet med emissionen är att få resurser 
att expandera verksamheten utöver nuvarande nivå. 
Dessutom avser styrelsen att bredda aktieägandet 
för att lista Bolagets aktie på AktieTorget och däri-
genom få en daglig handel i aktien. 

Nyemissionsbeloppet beräknas tillföra Bolaget 6 
mkr före emissionskostnader och 5,5 mkr efter 
emissionskostnader på 500 tkr, om emissionen 
tecknas fullt ut. 

Framtida kapitalbehov
Styrelsen för Parans gör bedömningen att med 
emissionen på 6 mkr är kapitaltillskottet tillräckligt 
för att fortsätta enligt uppsatt tillväxtplan och driva 
Bolaget vidare under 12-24 månader. 

Skulle föreliggande nyemission inte bli fulltecknad 
kommer Bolaget att utvecklas i en långsammare 
takt än beräknat. Det kan innebära att vissa av 
aktiviteterna enligt tillväxtplanen kan komma att se-
nareläggas och behov av att under året genomföra 
ytterligare kapitalanskaffning troligtvis kan föreligga.

KAPITALSTRUKTUR OCH NETTOSKULDSÄTTNING

KAPITALSTRUKTUR

Belopp i tkr
31 dec

2009

Summa kortfristiga skulder -1 274

mot borgen -

mot säkerhet -150

blancokredit -1 124

Summa långfristiga skulder -1 091

mot borgen -

mot säkerhet -1 000

blancokredit -91

Eget kapital 1 156

Aktiekapital 359

Nyemission under registrering 1 627

Överkursfond 14 411

Fria reserver

Ansamlad förlust -15 241

NETTOSKULDSÄTTNING

Belopp i tkr
31 dec

2009

Summa likvida medel 404

Kortfristiga fordringar 351

Kortfristiga skulder -1 274

Kortfristig del av långfristiga skulder -100

Andra kortfristiga skulder -1 174

Netto kortfristig skuldsättning -519

Långfristig skuldsättning -1 091

Nettoskuldsättning -1 610
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Aktiekapitalet i Parans uppgår före nyemissionen till 
513 989 kronor, fördelat på 2 055 954 aktier. Efter 
emissionen av 1 000 000 aktier, uppgår aktiekapita-
let till 763 989 kronor, fördelat på 3 055 954 aktier.

Varje aktie medför lika rätt till andel i Parans till-
gångar och resultat. Varje aktie berättigar till en röst. 
Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt vid emission, 
i proportion och sort, till befintligt innehav. För att 
ändra aktieägarnas rätt i Bolaget krävs ett bolags-
stämmobeslut med kvalificerad majoritet.

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

Enligt den nuvarande bolagsordningen kan aktiean-
talet i Bolaget uppgå till maximalt 6 000 000 aktier.

Aktiebok
Bolagets aktiebok kontoförs av Euroclear (fd VPC) 
som registrerar aktierna på den person som innehar 
aktierna.

Euroclear AB
Box 7822
103 97  STOCKHOLM

Handelsbeteckning
Handelsbeteckningen för Parans aktie kommer att 
vara PARA med ISIN-kod SE0002392886.

Utdelning
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nyemitterade 
aktier som detta Erbjudande omfattar, medför rätt 
till utdelning från och med räkenskapsåret 2010. 
Eventuell utdelning föreslås av styrelsen och betalas 
ut efter godkännande av aktieägarna på ordinarie 
årsstämma. Utbetalningen ombesörjs av Euroclear 
AB. Avdrag för preliminär skatt ombesörjs normalt 
av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade 
aktier, av förvaltaren. Rätt till eventuell utdelning 
tillfaller den som vid fastställd avstämningsdag har 
rätt till deltagande i årsstämman, dvs. var registre-
rad som ägare i den av Euroclear förda aktieboken. 
Aktieägare har rätt till andel i överskott vid en even-
tuell likvidation i förhållande till det antal aktier som 
innehavaren äger.

I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euro-
clear kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet 
mot Bolaget 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 utan-
för Sverige och utbetalning sker via Euroclear 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 (se avsnitt ”Skatteaspekter i Sverige”).

Utspädningseffekter
Samtliga aktier som erbjuds i Erbjudandet ingår i 
den nyemission som Bolaget genomför. Det sker 
därmed ingen försäljning av befintliga aktier. För be-
fintliga aktieägare som inte tecknar sig i föreliggande 
nyemission uppstår en utspädningseffekt om totalt 
1 000 000 nyemitterade aktier, vilket motsvarar 
ytterligare cirka 49 % aktier i Bolaget om nyemissio-
nen fulltecknas.

Värdering av aktierna
Värderingen som ligger till grund för emissionskur-
sen i Erbjudandet bygger på nedlagda investeringar 
gjorda av Bolaget samt styrelsens bedömning 
av marknadspotential och förväntad avkastning. 
Bedömningen grundas på den förväntade framtida 
försäljningsnivån och de ekonomiska budgetar som 
ligger till grund för den planerade expansionen av 
verksamheten. 

Bolaget har gjort en återhållsam uppskattning 
över den finansiella utvecklingen fram till år 2013. 
Bedömningen baseras på en begränsad del av 
Bolagets nuvarande marknad där Bolaget har 
fördjupade samarbeten med dess återförsäljare. De 
delmarknader som omfattas av bedömningen är 
Spanien, Italien, Storbritannien, Frankrike, Mellanös-
tern, USA, Norden samt direktförsäljning via Parans 
hemsida. År 2009 omfattade dessa delmarknader 
44 % av den totala försäljningen.

Aktien, aktiekapital & ägarförhållanden
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Enligt Bolagets uppskattning kommer omsättningen 
att öka från 2,2 mkr år 2009 till 20,4 mkr år 2013. 
Bolaget beräknas att uppnå ett positivt operativt 
kassaflöde under år 2011. År 2012 beräknas Bola-
get generera ett positivt resultat och under år 2013 
bedöms vinstmarginalen att hamna på cirka 18 %.

Styrelsen gör den samlade bedömningen att teck-
ningskursen 6,00 kronor utgör en skälig värdering 
av Bolaget utifrån dagens marknadssituation. Vär-
deringen av Bolaget uppgår till 12 mkr inför förelig-
gande nyemission.

Emissionsgaranter
Det föreligger inga garantier för genomförandet av 
pågående nyemission.

Likviditetsgaranter
Bolaget har idag inget avtal med någon part om att 
garantera likviditeten vid handel i aktien.

Övrig information om aktierna
Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan part. Ak-
tierna är inte föremål för erbjudande som lämnats till 
följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. 
Bolagets aktier har inte heller varit föremål för något 
offentligt uppköpserbjudande under det innevaran-
de eller föregående räkenskapsåret. För att ändra 
aktieägarnas rätt i Bolaget krävs ett bolagsstämmo-
beslut med kvalificerad majoritet.

Samtliga aktier förutom den föreliggande nyemissio-
nen är fullt betalda med kontanta medel.

Emissionerna 2009 och 2010:1 utgjordes av företrä-
desemissioner. Bolaget värderades efter emissionen 
till drygt 8,3 mkr respektive 10,3 mkr. Fondemis-
sion 2010:2 var en fyllnadsemission i syfte att höja 
aktiekapitalet till minst 500 000 kronor och skedde 
genom omföring från fria reserver.

Parans har för närvarande inget optionsprogram 
utställt men frågan kan aktualiseras under 2011.

UTVECKLING AV AKTIEKAPITALET

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 Split 5:1 519 840 649 800 0 129 960 0,20

2007 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 Föreliggande nyemission 1 000 000 3 055 954 250 000 763 989 0,25
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STÖRSTA AKTIEÄGARNA FÖRE NYEMISSIONEN

Ägare Aktier
Kapital- och 

röstandel

Chalmers Invest AB 250 000 12,2%

Nils Nilsson 216 687 10,5%

Sandarna Parts AB 157 200 7,6%

Marcus Fransson 155 880 7,6%

Precimeter AB 137 500 6,7%

Nidingen AB 97 192 4,7%

Kotinus AB 88 115 4,3%

Antech Alliance 83 000 4,0%

Rickeby Consulting 65 000 3,2%

Runsås Invest AB 57 500 2,8%

Övriga 747 880 36,4%

Totalt 2 055 954 100,0%

STÖRSTA AKTIEÄGARNA EFTER NYEMISSIONEN

Ägare Aktier
Kapital-

andel

Chalmers Invest AB 250 000 8,2%

Nils Nilsson 216 687 7,1%

Sandarna Parts AB 157 200 5,1%

Marcus Fransson 155 880 5,1%

Precimeter AB 137 500 4,5%

Nidingen AB 97 192 3,2%

Kotinus AB 88 115 2,9%

Antech Alliance 83 000 2,7%

Rickeby Consulting 65 000 2,1%

Runsås Invest AB 57 500 1,9%

Övriga 747 880 24,5%

Nya aktieägare 1 000 000 32,7%

Totalt 3 055 954 100,0%

STÖRSTA AKTIEÄGARNA FÖRE NYEMISSIONEN

Ägare Aktier
Kapital- och 

röstandel

Chalmers Invest AB 250 000 12,2%

Nils Nilsson 216 687 10,5%

Sandarna Parts AB 157 200 7,6%

Marcus Fransson 155 880 7,6%

Precimeter AB 137 500 6,7%

Nidingen AB 97 192 4,7%

Kotinus AB 88 115 4,3%

Antech Alliance 83 000 4,0%

Rickeby Consulting 65 000 3,2%

Runsås Invest AB 57 500 2,8%

Övriga 747 880 36,4%

Totalt 2 055 954 100,0%

STÖRSTA AKTIEÄGARNA EFTER NYEMISSIONEN

Ägare Aktier
Kapital-

andel

Chalmers Invest AB 250 000 8,2%

Nils Nilsson 216 687 7,1%

Sandarna Parts AB 157 200 5,1%

Marcus Fransson 155 880 5,1%

Precimeter AB 137 500 4,5%

Nidingen AB 97 192 3,2%

Kotinus AB 88 115 2,9%

Antech Alliance 83 000 2,7%

Rickeby Consulting 65 000 2,1%

Runsås Invest AB 57 500 1,9%

Övriga 747 880 24,5%

Nya aktieägare 1 000 000 32,7%

Totalt 3 055 954 100,0%

Det finns inga förbindelser från befintliga aktieägare 
eller andra garanter för genomförandet av nyemis-
sionen. Två ägare har ett ägande om över 10 % vid 
tidpunkten som föregår föreliggande nyemission, 
AB Chalmersinvest och Nils Nilsson. Bägge har för-
bundit sig att inte avyttra mer än maximalt 10 % av 
sitt innehav under den 12 månadersperioden som 
följer efter första handelsdagen.
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Parans Solar Lighting AB
Org. nr: 556628-0649

§ 1 Firma
Bolagets firma är Parans Solar Lighting AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, 
Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhet
Föremål för bolagets verksamhet är utveckling, 
tillverkning, marknadsföring och försäljning av miljö-
system samt tekniskt konsultverksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och 
högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Aktieantal
Bolaget skall utge lägst 1 500 000 aktier och högst 
6 000 000 aktier.

§ 6 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av 3 och högst 10 ledamöter 
med lägst 0 och högst 6 suppleanter. 

Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på års-
stämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets räkenskaper samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
skall på ordinarie bolagsstämma utses lägst 1 och 
högst 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

Revisor och i förekommande fall revisorssuppleant 
väljs på årsstämman för tiden intill slutet av den 
årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret 
efter revisorsvalet. Om samma revisor skall utses på 
nytt i anslutning till att tiden för tidigare uppdrag löpt 
ut, kan bolagsstämman besluta att uppdraget skall 
gälla till slutet av den årsstämma som hålls under 
det tredje räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Bolagsordning

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungö-
relse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska 
Dagbladet. 

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolags-
stämma där fråga om ändring av bolagsordningen 
kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex 
veckor och senast fyra veckor före stämman. Kal-
lelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas 
tidigast sex veckor och senast två veckor före stäm-
man.

§ 9 Bolagsstämma
På årsstämman skall följande ärenden förekomma 
till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sam-

mankallad.
5. Dagordningens godkännande.
6. Framläggande av årsredovisningen och revi-

sionsberättelsen.
7. Beslut 

a) om fastställelse av resultaträkningen och 
balansräkningen,  
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust enligt den fastställda balansräk-
ningen, 
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och 
verkställande direktören

8. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revi-
sorn.

9. Val av styrelse samt revisor och revisorssupple-
ant.

10. Annat ärende, som ankommer på stämman 
enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Föranmälan till bolagsstämma
För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare 
anmäla detta till bolaget senast den dag som anges 
i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara sön-
dag, annan allmän helgdag, lördag, midsommaraf-
ton, julafton eller nyårsafton, och inte infalla tidigare 
än femte vardagen före stämman.

40



Aktieägare eller ombud får ha med sig biträden vid 
bolagsstämman endast om han eller hon anmäler 
antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i 
föregående stycke.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämnings-
dagen är införd i aktieboken och antecknad i ett 
avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) 
om kontoföring av finansiella instrument eller den 
som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 
kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas 
vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 
kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antagen på bolagsstämma den 25 februari 2010

Inledning
Följande sammanfattning av skattekonsekvenser för 
investerare, som är eller blir aktieägare i Parans So-
lar Lighting AB (publ) genom denna nyemission, är 
baserad på aktuell lagstiftning och är endast avsedd 
som allmän information.

Den skattemässiga behandlingen av varje enskild 
aktieägare beror delvis på dennes egen situation. 
Särskilda skattekonsekvenser, som ej finns beskriv-
na i det följande, kan bli aktuella för vissa kategorier 
av skattskyldiga, inklusive personer ej bosatta i Sve-
rige. Framställningen omfattar bland annat inte de 
fall där aktie innehas som omsättningstillgång eller 
innehas av handelsbolag.

Utdelning
Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för 
fysiska personer och dödsbon. Beskattning sker 
i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är för närva-
rande 30 procent.

För juridiska personers innehav av så kallade kapi-
talplaceringsaktier gäller att hela utdelningen utgör 
skattepliktig inkomst av näringsverksamhet. Skatte-
satsen är för närvarande 26,3 procent.

För svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar 
föreligger skattefri utdelning på så kallade närings-
betingade aktier. Noterade andelar anses närings-
betingade under förutsättning att andelsinnehavet 
motsvarar minst 10 procent av rösterna eller att 
innehavet betingas av rörelsen. Skattefrihet för 
utdelning på noterade aktier förutsätter att aktierna 
inte avyttras inom ett år från det att aktierna blev 
näringsbetingade för innehavaren. Kravet på inne-
havstid måste inte vara uppfyllt vid utdelningstillfället.

Försäljning av aktier
Genomsnittsmetoden
Vid avyttring av aktier i Parans ska genomsnittsme-
toden användas oavsett om säljaren är en fysisk 
eller en juridisk person. Enligt denna metod ska an-
skaffningsvärdet för en aktie utgöras av den genom-
snittliga anskaffningskostnaden för aktier av samma 
slag och sort beräknat på grundval av faktiska an-
skaffningskostnader och hänsyn taget till inträffade 
förändringar (såsom split eller fondemission)  

Skattefrågor i Sverige
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avseende innehavet. Som ett alternativ till genom-
snittsmetoden kan ifråga om marknadsnoterade 
aktier den s.k. schablonregeln användas. Denna 
regel innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas 
till 20 procent av försäljningspriset efter avdrag.

Privatpersoner 
Vid försäljning av aktier beskattas fysiska perso-
ner och dödsbon för kapitalvinsten i inkomstslaget 
kapital. Skattesatsen är för närvarande 30 procent. 
Kapitalförlust på aktier är samma år avdragsgill mot 
vinst på andra aktier eller mot andra marknadsno-
terade delägarrätter (med undantag för andelar i 
investeringsfonder som innehåller endast svenska 
fordringsrätter). Till den del förlusten inte är fullt 
ut avdragsgill enligt ovan är den avdragsgill med 
70 procent mot andra kapitalinkomster. Om det 
uppkommer ett underskott i inkomstslaget kapital, 
medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst 
och näringsverksamhet samt fastighetsskatt med 
30 procent för underskott som uppgår till högst 
100 000 kronor och med 21 procent för underskott 
därutöver. Underskott kan inte sparas till senare 
beskattningsår.

Juridiska personer
Juridiska personer utom dödsbon beskattas för 
kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet för 
närvarande till skattesatsen 26,3 procent. Vinsten 
beräknas dock enligt vanliga regler.
Kapitalförluster på aktier, som innehas som kapital-
placering, får endast kvittas mot kapitalvinster på 
aktier och aktierelaterade instrument. Om vissa vill-
kor är uppfyllda kan förlust även kvittas mot kapital-
vinster på aktier och aktierelaterade instrument som 
uppkommit i bolag inom samma koncern, under 
förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger. En 
inte utnyttjad förlust får utnyttjas mot kapitalvinst på 
aktier eller aktierelaterade instrument utan begräns-
ning framåt i tiden.

För näringsbetingat innehav av noterade aktier gäller 
för närvarande att ingen avdragsrätt föreligger för 
förluster samtidigt som vinster ej är skattepliktiga 
under förutsättning att aktierna inte avyttras inom ett 
år från det att andelarna blivit näringsbetingade hos 
innehavaren. 

Fåmansaktiebolag
För fåmansaktiebolag gäller särskilda regler. Dessa 
berör dock endast sådana aktieägare eller närståen-
de denne, som är verksamma i bolaget i betydande 
omfattning. Beskrivningen av prospektet avser 
endast fall där ägaren är passiv, och dessa särskilda 
regler behandlas därför inte närmare här.

Arvs- och gåvobeskattning
Arvs- och gåvobeskattningen är sedan 17 decem-
ber 2004 slopad, varpå ingen arvs- eller gåvobe-
skattning utgår vid förvärv av aktier genom arv eller 
gåva.

Kupongskatt
För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller utdel-
ning från Sverige, innehålls normalt kupongskatt. 
Skattesatsen är för närvarande 30 procent, som i 
allmänhet reduceras genom tillämpligt dubbelbe-
skattningsavtal. För utländskt bolag som innehaft 
näringsbetingad aktie i minst ett år kan dock utdel-
ningen vara skattefri om skattefrihet hade förelegat 
om det utländska bolaget hade varit ett svenskt 
företag. I Sverige är det normalt Euroclear, som 
svarar för att kupongskatt innehålls. I de fall aktier är 
förvaltarregistrerade, svarar förvaltaren för kupong-
skatteavdraget. 
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Att befinna sig i Parans solljus är att uppleva 
naturens närvaro inomhus!
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Nedan följer en översikt för styrelsens och ledande befattningshavares bolagsuppdrag 
för den senaste femårsperioden. Ingen av de i styrelsen ingående ledamöterna eller 
de ledande befattningshavarna under de senaste fem åren dömts i bedrägerirela-
terade mål, drabbats av myndigheters sanktioner eller anklagelser, eller förbjudits av 
domstol att ingå som medlem av bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, 
eller från att ha en övergripande funktion hos bolaget. Eventuella konkurser, likvidation 
eller konkursförvaltning framgår av sammanställningen. Inga styrelseledamöter eller 
personer som ingår i ledningen anses ha privata intressen som står i strid med bola-
gets intressen. 

Förteckning över styrelsens & ledande befattningshavares 

samtliga uppdrag under de senaste fem åren

Namn Org nr Befattning Tid

PER LINDSTRÖM Ordförande

ARA Life Science AB 556644-0730 Ledamot 2003-06-10 –

E-move AB 556596-1397 Suppleant 2000-10-11 –

EDX Healthcare AB 556776-8220 Ledamot 2009-01-27 –

Effektiva Media i Stockholm AB 556250-6559 Ordförande 2006-01-19 – 2009-11-13

First Communication AB 556528-6365 Suppleant 2006-09-19 –

Jerntorget Sverige AB 556394-2860 Ledamot 2001-09-04 –

Meadowland Business Partners AB 556587-7155 Ledamot 2000-05-25 –

Neuro Nova HB 969636-9207 Bolagsman 1997-10-01 –

Omnio AB 556607-4851 Ledamot 2001-06-15 – 2009-11-03

Parans Solar Lighting AB 556628-0649 Ordförande 2003-11-29 –

Selectica Pharmaceuticals AB 556646-2783 Ordförande 2003-10-03 – 2005-10-27

Stricent AB 556497-3989 Ledamot 2006-09-18 – 2009-07-03

Technosite Uppsala AB 556634-8636 Ledamot 2003-03-11 – 2007-08-24

INGVAR ANDERSSON Ledamot

Alfasensor AB 556619-4840 Extern VD 2009-06-03 –

Ordförande 2002-09-17 – 2006-10-26

Altitude Aviation AB 556526-4917 Ledamot, VD 2003-09-15 – 2006-02-27

Ordförande 2002-01-02 – 2003-09-15

Appeartex AB 556642-7109 Ledamot 2004-09-23 – 2007-02-08

AB Chalmersinvest 556275-3193 Extern VD 1998-10-10 – 

Ledamot, VD 1998-03-17 – 1998-10-10

Chalmers Intellectual Property Rights AB 556661-1972 Ledamot 2009-08-21 –

Chalmers Technology Licensing AB 556596-4722 Ordförande 2001-12-19 – 2005-05-28

Fusion avslutad 2009-12-09

Ecsibeo AB 556613-4077 Suppleant 2008-07-14 – 

Ordförande 2004-09-23 – 2008-07-14

Ledamot 2001-09-10 – 2004-09-23

Fusion inledd 2009-11-06

Ecsibeo PPF 1 AB 556671-5669 Suppleant 2008-07-16 –

Ordförande 2005-02-15 – 2008-07-16

Ecsibeo PPF 2 AB 556671-5644 Suppleant 2008-08-26 –

Ordförande 2005-02-15 – 2008-08-26

Encubator AB 556664-7805 Ordförande 2006-10-16 –

Encubator Holding AB 556512-5860 Ordförande 2006-10-16 –

Ledamot 2001-02-20 – 2005-06-07

Ordförande 1999-11-18 – 2001-02-20

Ledamot 1996-08-27 – 1999-11-18

Suppleant 1995-05-22 – 1996-08-27

Endevo Quality Solutions AB 556646-8301 Ledamot 2004-11-02 – 2005-06-13

Likvidation beslutad 2009-02-27

KB Entreprenörsskolefonden 01 969676-9885 Prokurist 2006-12-01 – 2006-12-28

Avregistrerad 2006-12-28

KB Entreprenörsskolefonden 02 969692-5413 Prokurist 2006-11-28 – 2009-01-14

Avregistrerad 2009-01-14

KB Entreprenörsskolefonden 03 969692-0694 Prokurist 2007-01-18 –

Entreprenörsskolefonden 04 AB 556650-0574 Ledamot, VD 2007-02-03 –

Ledamot 2003-11-04 – 2007-02-03

Geosition AB 556599-9546 Ordförande 2001-08-17 – 2005-05-28
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AB Chalmersinvest 556275-3193 Extern VD 1998-10-10 – 

Ledamot, VD 1998-03-17 – 1998-10-10

Chalmers Intellectual Property Rights AB 556661-1972 Ledamot 2009-08-21 –

Chalmers Technology Licensing AB 556596-4722 Ordförande 2001-12-19 – 2005-05-28

Fusion avslutad 2009-12-09

Ecsibeo AB 556613-4077 Suppleant 2008-07-14 – 

Ordförande 2004-09-23 – 2008-07-14

Ledamot 2001-09-10 – 2004-09-23

Fusion inledd 2009-11-06

Ecsibeo PPF 1 AB 556671-5669 Suppleant 2008-07-16 –

Ordförande 2005-02-15 – 2008-07-16

Ecsibeo PPF 2 AB 556671-5644 Suppleant 2008-08-26 –

Ordförande 2005-02-15 – 2008-08-26

Encubator AB 556664-7805 Ordförande 2006-10-16 –

Encubator Holding AB 556512-5860 Ordförande 2006-10-16 –

Ledamot 2001-02-20 – 2005-06-07

Ordförande 1999-11-18 – 2001-02-20

Ledamot 1996-08-27 – 1999-11-18

Suppleant 1995-05-22 – 1996-08-27

Endevo Quality Solutions AB 556646-8301 Ledamot 2004-11-02 – 2005-06-13

Likvidation beslutad 2009-02-27

KB Entreprenörsskolefonden 01 969676-9885 Prokurist 2006-12-01 – 2006-12-28

Avregistrerad 2006-12-28

KB Entreprenörsskolefonden 02 969692-5413 Prokurist 2006-11-28 – 2009-01-14

Avregistrerad 2009-01-14

KB Entreprenörsskolefonden 03 969692-0694 Prokurist 2007-01-18 –

Entreprenörsskolefonden 04 AB 556650-0574 Ledamot, VD 2007-02-03 –

Ledamot 2003-11-04 – 2007-02-03

Geosition AB 556599-9546 Ordförande 2001-08-17 – 2005-05-28

InnovationsKapital Fond 1 AB 556541-0056 Ledamot 1997-11-25 – 2007-10-22

InnovationsKapital Management i 

Göteborg AB 556541-0064 Ledamot 1998-05-15 – 2007-10-22

Fusion avslutad 2008-03-25

Kartena AB 556564-9885 Ledamot 2003-07-10 –

LC-Tec Holding AB 556480-7377 Ledamot 2007-06-11 –

LHJHA Förvaltning AB 556722-1410 Suppleant 2008-02-26 –

Ledamot 2007-04-25 – 2008-02-26

Fusion pågår
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Geosition AB 556599-9546 Ordförande 2001-08-17 – 2005-05-28

InnovationsKapital Fond 1 AB 556541-0056 Ledamot 1997-11-25 – 2007-10-22

InnovationsKapital Management i 

Göteborg AB 556541-0064 Ledamot 1998-05-15 – 2007-10-22

Fusion avslutad 2008-03-25

Kartena AB 556564-9885 Ledamot 2003-07-10 –

LC-Tec Holding AB 556480-7377 Ledamot 2007-06-11 –

LHJHA Förvaltning AB 556722-1410 Suppleant 2008-02-26 –

Ledamot 2007-04-25 – 2008-02-26

Fusion pågår

Lumina Adhesives AB 556755-3606 Ledamot 2009-06-09 –

Nanofactory Instruments AB 556567-0139 Ledamot 1999-12-06 – 2008-02-21

NANOxIS 556595-2404 Ledamot 2008-02-11 –

Ordförande 2007-10-01 – 2008-02-11

Ledamot 2004-07-27 – 2007-10-01

Ordförande 2003-10-21 – 2004-07-27

Secureon Intressenter AB 556617-3083 Ledamot 2005-05-30 – 2007-10-26

Fusion avslutad 2007-10-26

Uniseed AB 556664-1972 Ledamot 2006-08-09 – 2008-09-05

Ordförande 2006-08-09 – 2008-09-05

Ledamot 2004-07-20 – 2006-08-09

Venture Solutions Sweden AB 556560-9426 Ledamot 2009-08-12 –

Ordförande 2002-02-01 – 2006-10-17

Ledamot 1998-11-03 – 2002-02-01
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JAN STRÖMBECK Ledamot

Parans Solar Lighting AB 556628-0649 Ledamot 2010-02-25 – 

Under registrering

Precimeter Control AB 556511-8980 Ledamot 2004-02-11 – 

Precimeter Scientific AB  556449-5926 Ledamot, VD 1997-07-16 – 

Ledamot 1992-06-23 – 1993-01-07

Swenautic-Tedo AB  556480-3475 Ledamot 1997-04-23 – 

Tyratronic Automation AB 556658-2721 Ledamot 2010-02-15 –

Ordförande 2004-03-23 – 2010-02-15

NICLAS STÅLHANDSKE Ledamot

Love Icons of Eco AB 556621-8763 Ledamot 2002-03-12 – 2008-02-22

Oddevaldh Fastighet AB 556793-4236 Ordförande 2009-12-21 –

Parans Solar Lighting AB 556628-0649 Ledamot 2009-10-12 –

Steel Glove Invest AB 556681-4363 Ledamot 2005-08-19 –

NILS NILSSON Extern VD

Parans Solar Lighting AB 556628-0649 Extern VD 2009-10-12 –

Ledamot 2003-09-12 – 2009-10-12

Reformat HB 969668-7277 Bolagsman 2000-04-28 – 2009-05-14

Avregistrerad 2009-05-14



CLAES RICKEBY Ledamot

Future Instrument Fiber Optics AB 556625-3596 Ledamot 2006-01-20 – 2007-03-23

Ordförande 2002-06-10 – 2006-01-20

Konkurs avslutad 2008-04-07

Likvidation beslutad 2007-04-26

Ingenjörsfirma Navitron HB 916404-4092 Bolagsman XXXX-XX-XX – 2008-05-27

Avregistrerad 2008-05-27

Linus AB 556607-5130 Likvidator 2009-11-28 –

Ledamot 2008-05-22 – 2009-11-28

Ordförande 2006-09-06 – 2008-05-22

Ledamot 2003-03-25 – 2006-09-06

Likvidation beslutad 2009-11-24

Linus Aero AB 556613-5991 Ledamot 2003-03-27 – 2005-10-06

Likvidation avslutad 2006-05-31

Metrima Energi AB 556403-0426 Ledamot 2007-05-30 – 2007-09-25

Ledamot, VD 2006-06-02 – 2007-05-30

Nordisk Miljötvätt AB 556691-6358 Ordförande 2005-11-26 – 2006-05-20

Parans Solar Lighting AB 556628-0649 Ledamot 2009-10-12 –

Ledamot, VD 2009-02-20 – 2009-10-12

Ledamot 2006-06-21 – 2009-02-20

Rickeby Consulting AB 556607-8753 Ledamot 2001-03-23 –

Tacton Systems AB 556553-9680 Ledamot 2001-12-03 –

Team M2, New Ventures AB 556572-9604 Ledamot 2004-05-03 –

BRF Vågskivan 32 769603-7469 Ledamot 2007-07-09 – 2008-05-13
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Ingen av de i styrelsen ingående ledamöterna eller de ledande 
befattningshavarna under de senaste fem åren dömts i bedrä-
gerirelaterade mål, drabbats av myndigheters sanktioner eller 
anklagelser, eller förbjudits av domstol att ingå som medlem av 
bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, eller från att 
ha en övergripande funktion hos bolaget. Eventuella konkurser, 
likvidation eller konkursförvaltning framgår av sammanställningen. 
Inga styrelseledamöter eller personer som ingår i ledningen anses 
ha privata intressen som står i strid med bolagets intressen.
 

Per Lindströms har en skatteskuld som avser en tvist med Skat-
teverket gällande en försäljning av en fastighet. I fastigheten hade 
taket rasat in och huset var därmed inte säljbart. Innan försälj-
ningen lät Lindström låta laga taket. Tvisten består i att Lindström 
kräver avdrag för byggkostnaden vid reavinstförsäljningen medan 
Skatteverket anser att det är en värdehöjande åtgärd.
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Ovan omnämnd konkurs inträffade ett år efter det att Claes Rickeby lämnat styrelsen. Rickeby var ledamot och tidvis ordförande i 
Future Instrument Fiber Optics AB under tiden 2002-06-10 – 2007-03-23. Rickeby utgick när verksamheten inte bedrevs på ett för 
aktieägarna gynnsamt sätt.
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