
 
 
  
                                                       

 
 

 
     

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 so-
lens 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. 
 
Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggö-
rande den 7 juni 2018. 
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Världens snart största och smartaste statliga byggnad väljer Parans   
Parans och Parans samarbetspartner Etihad Esco i Dubai, Förenade Arabemiraten, har 
avslutat förhandlingar avseende installation av Paranssystem i en byggnad som kom-
mer att bli världens största och smartaste statliga nollenergibyggnad. Parans väntar 
på slutlig köporder som förväntas komma inom tre veckor. Det totala ordervärdet be-
räknas bli mer än tre miljoner SEK.  
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Paranssystemen kommer att installeras i den statliga Al-Sheraa-byggnaden i Dubai. Utöver 
att byggnaden ska bli den största och smartaste nollenergibyggnaden är målet också att få 
byggnaden certifierad på den högsta LEED-nivån, platinum. Den kommer att vara över 92 
000 kvadratmeter med plats för 5 000 medarbetare, utöver kunder och besökare. En smart 
app kommer att hjälpa medarbetarna att hålla koll på sin energikonsumtion. Några fördelar ur 
ett miljöperspektiv, både för klimat och människa, är att byggnadens energikonsumtionen 
(Energy Utilization Intensity (EUI)) kommer att vara endast 70kW/m2 per år och 50% av ytan 
kommer att vara gröna platser. Byggnaden är utformad som ett segel (det arabiska ordet är 
Al-Sheraa) som ger skugga för de gröna inomhusträdgårdarna. Där det naturliga ljuset inte 
alltid når fram kommer Paranssystem att sprida naturligt ljus. 
 
Ny grön teknik som installeras i Al-Sheraa-bygganden kan ha en stor inverkan på vilken tek-
nik som används dels för att omvandla det befintliga byggnadsbeståndet dels i nya byggna-
der för att möta de av Supreme Council of Energy i Duabi ställda energimål till år 2030.  

 
- Al-Sheraa-byggnaden är ”state of the art” och vi är mycket glada över Paranssystem kom-
mer att installeras här, säger Fredrik Johansson, SVP Sales & Marketing, Parans. Uppföran-
det av Al-Sheraa förstärker budskapet om att leva på ett hållbart sätt och att använda ny 
teknik och innovativa lösningar. Om fastighetsägaren är nöjd med installationen kan detta 
också sätta standarden för andra byggnader i regionen vilket innebär en merförsäljning för 
Parans.  


