
 
 
                                                       

 
 

 
     

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 Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal. 
 

  

NYHET    Göteborg den 19 juni 2018 

 
Ställer ut på Nordic Property Expo 11-12 september 
 
Den 11-12 september kommer Parans Solar Lighting att ställa ut sin innovativa solljus-
teknik, Paranssystemet SP4, på Nordic Property Expo i Göteborg. Fastighetsägarna 
och Svenska Mässan står bakom mässan som riktar sig till alla som är verksamma 
inom fastighetsbranschen.    

  
Nordic Property Expo samlar aktörer inom fastighetsbranschen och innovationer och idéer 
för den framtida fastighetsbranschen kan diskuteras och visas upp. Branchorganisationen 
Fastighetsägarna som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad är tillsam-
mans med Svenska Mässan arrangörer. Fastighetsägarna har cirka 15 000 medlemmar (fas-
tighetsföretag och bostadsrättsföreningar) som bjuds in till mässan. 
 
Parans kommer under mässan att visa upp sitt solljussystem. Systemet kan leda solljus 100 
meter in i byggnaden, långt från fönster, och kan vara en del i ny teknik som kan komma att 
förändra gränserna för hur vi definierar ett fönster. Parans har också taltid på den öppna 
scenen den 11 september kl. 14.40-14.55, då alla som besöker mässan har möjlighet att 
lyssna på Anders Koritz, VD, och Fredrik Johansson, Senior Vice President Sales and Marke-
ting.  
 
-Nordic Property Expo är en relevant mässa för oss att visa upp vår innovativa lösning ef-
tersom den besöks av bland annat fastighetsägare, fastighetsutvecklare och energiansvariga 
och det är viktigt att kunna möta så många relevanta aktörer vid samma tillfälle på en av våra 
prioriterade marknader, säger Anders Koritz, Parans VD. Vi ser fram emot att ställa ut och få 
berätta om de möjligheter som finns med vårt system.   
 
Välkommen att besöka Parans i monter #03:35 på Nordic Property Expo, Svenska Mässan i 
Göteborg den 11-12 september.  
 

 
 


