
 
 
                                                       

 
 

 
     

För mer information kontakta gärna: 
Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 
 
Om Parans Solar Lighting AB (publ) 
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare 
solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större 
arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg. 
 

  

NYHET    Göteborg den 28 februari 2018 

 
Förstärkt närvaro i Mellanöstern genom ytterligare partnersamarbete  
 
Parans har tecknat distributörsavtal med Bahri & Mazroei Trading Co LLC (”BMTC”) 
baserat i Dubai, Förenade Arabemiraten. Genom detta förstärker Parans ytterligare sin 
närvaro i regionen och skapar en bra täckning såväl inom den statliga som privata fas-
tighetssektorn.    

Burj Khalifa, Dubai, Förenade Arabemiraten 
  
Parans har tidigare i år berättat om sitt samarbetsavtal med Etihad Esco, dotterbolag till Du-
bai Electricity and Water Authority, (”DEWA”) i Förenade Arabemiraten, som kommer tillsam-
mans med Parans sälja in Parans ljuslösningar till framförallt statliga byggnader som uppgra-
deras med ny grön teknologi. Genom distributörsavtalet med BMTC kommer Parans att 
täcka upp även den kommersiella privatägda fastighetssektorn.  
 
BMTC är ett väletablerat bolag i Förenade Arabemiraten. Det har funnits på marknaden se-
dan 50 år tillbaka och erbjuder bland annat ljuslösningar mot den privatägda fastighetsmark-
naden. BMTC har arbetat med flera prestigeprojekt bland annat Burj Khalifa, Dubai Metro, 
Dubai International Airport, Madinat Jumeirah, Mirdif City Center, Emirates Hotel and Towers. 

 
-  BMTC är en mycket bra partner för oss eftersom de har ett brett nätverk inom den privata 
sektorn som kompletterar vår partner Ethiad Esco, säger Fredrik Johansson, Senior Vice 
President Sales & Marketing på Parans. BMTC har upparbetade försäljningskanaler och egen 
projekterings, design och- installationsavdelning. De arbetar med flera internationella bolag 
idag och vi ser fram emot att arbeta med en sådan välrutinerad partner.     

 


