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DET FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG 
• Periodens intäkter uppgick till 2 214 KSEK (1 864) 
• Periodens resultat uppgick till -3 068 KSEK (-608) 
• Resultat per aktie: -0,22SEK (-0,05) 
• Antal aktier: 14 008 806 (11 207 045) 
• Likvida medel: 2 666 KSEK (1 233) 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
• Bolaget har under perioden slutfört arbetet med att industrialisera SP4-systemet, och har nu en 

produkt som är redo för volymproduktion. 
• Organisationen har förstärkts med ytterligare säljare, ny COO samt ny servicetekniker.  
• Förnyat avtal tecknat med Wasco Skylights som distributör för den amerikanska marknaden. Av-

talet åtföljdes av en nationell säljkonferens där den uppdaterade SP4:an presenterades och Wa-
scos hela säljorganisation bestående av över 150 säljare engagerades i i förberedelser för att 
kunna sälja systemet i sina respektive regioner. 

• Nya agentavtal tecknade med agenter i Belgien, Saudi Arabien, Turkiet och England 
• Mindre försäljning till kunder i Spanien och England 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG  
• Bolagets hittills största affär på nya SP4-systemet till kund i England, med ett ordervärde på drygt 

3,2 MSEK. 
• Bolagets produkter utställda på två mässor i USA. AIA-mässan för arkitekter i Orlando samt Light 

Fair i Philadelphia.  
• Första ordern från Wasco på den nya SP4:an erhållen till kund i Minneapolis. Ordervärde på drygt 

300 000 kr. Byggnaden som systemet skall installeras i är del av ett större komplex av myndig-
hetsfastigheter där både lokala statens men också federala myndigheter sitter i. 

• Genomförd nyemission som övertecknades med en teckningsgrad på 134 %. Emissionen tillför 
bolaget ca 13,2 MSEK efter emissionskostnader. 

REVISORERNAS GRANSKNING 
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.  

KOMMANDE RAPPORTER 
Parans lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år. Nästa informationstillfälle är 
den 23 augusti 2017 då publicering sker av halvårsrapport.  
 
Det går att prenumerera på rapporter genom att på Aktietorget hemsida www.aktietorget.se under 
fliken Nyheter och sedan under Prenumerera anmäla sig till kommande nyheter från bolaget.   
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