
 
 
  
                                                       

 
 

 
     

                         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 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. 
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Första SP4-ordern till Malaysia   
 
Parans har idag erhållit sin första order på SP4-system för den malaysiska marknaden. 
Ordervärdet uppgår till cirka 200 000 SEK.   

                Bilder: Parans, Pixabay och Unsplash  
 
Parans har idag erhållit order på Paranssystem från ett väletablerat malaysiskt bolag, som är 
verksamt  inom kontor- och butiksinredningar i hela landet. Parterna har dessutom långtgå-
ende diskussioner avseende ett partnerskap. Slutkunden i sin tur är ett välkänt malaysiskt 
företag som tillverkar kryddor. Detta bolag har global verksamhet med fabriker i och utanför 
Malaysia. Paransljus kommer att spridas i kontorslokalerna i Kuala Lumpur för att öka nivåerna 
av naturligt ljus bland personalen. Installationen beräknas ske runt årsskiftet 2019/2020.  
   
Parans har de senaste 4-5 månaderna sett en signifikant ökad efterfrågan på Parans lösningar 
från Asien. Idag har Parans en försäljningspartner i Hong Kong, men ser nu också ett ökat 
intresse från andra länder i regionen. Detta har inneburit fler partnerförfrågningar från seriösa 
resursstarka företag från flera asiatiska länder så som Thailand, Malaysia och Filipinerna, men 
också från Australien.     

 
- Det är riktigt spännande att se att den ökade efterfrågan vi har sett från flera asiatiska länder 
faktiskt nu också har lett till en order i ett land där vi ännu inte har en etablerad partner och till 
en kund som kan komma att generera merförsäljning genom dess globala närvaro, säger An-
ders Koritz, VD på Parans. Parans strategi är att växa genom partners. Att vi nu har flera 
seriösa aktörer som önskar representera oss i denna region där vi ser denna ökade efterfrågan 
kan vi inte se som annat än ett angenämt problem. 


