
 
 
                                                       

 
 

 
     

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 Mölndal. 
 
 

  

NYHET    Mölndal den 4 maj 2018 

 
Order till soliga Dubai, Milano och Bangalore 
 
Parans inleder maj månad med order på Paranssystem från både prioriterade mark-
nader och marknader utanför fokusområdena. Det är Parans partner BMTC i Dubai, 
Förenade Arabemiraten, samt potentiella partners i Indien och Italien som lägger order 
på Paranssystem.  
 

 
Parans partner BMTC, Förenade Arabemiraten, har nu realiserat sitt inköp av demosystem 
för sitt kontor i Dubai för att kunna visa upp det mot potentiella kunder. Parans lösningar 
väcker dessutom intresse runt om i världen. Det är ett flertal aktörer utanför fokusmark-
naderna som kontaktar Parans och är intresserade av Paranssystem. Den potentiella part-
nern, Eagle Photonics, i Bangalore, Indiens Silicon Valley, kommer att investera i Paranssy-
stem för sitt kontor för att dels utvärdera det, dels för att kunna visa upp det mot potentiella 
intressenter. Samma sak gäller den italienska potentiella partnern, Noka Srl, i Milano. Syste-
men kommer att installeras under Q2. Det samlade ordervärdet är ca 35 000 euro. 
 
- Vår partner BMTC ser fram emot att få sitt system installerat och både kunna uppleva ljuset 
själv men också visa upp det för potentiella kunder i sitt fina stora showroom, säger Fredrik 
Johansson, Senior Vice President Sales & Marketing på Parans. Det är dessutom roligt att 
våra lösningar skapar stort intresse även utanför våra  huvudmarknader. Indien och Italien är 
länder med mycket sol och vår produkt passar dem väl. Aktörerna som har köpt systemen är 
partnerprospekts vilket gör att affärerna kan leda till merförsäljning.     
 
 


