
 
 
                                                       

 
 

 
     

 1(2) 

  

PRESSMEDDELANDE              Mölndal den 2 juli 2020 

  
Parans partnernätverk växer – ny distributör i USA 
 
Parans har ingått avtal med Lumenomics Inc som blir Parans nya distributör i USA. 
Lumenomics har identifierat flera projekt inom den kommersiella fastighetsmarknaden 
som Parans unika lösningar kan passa bra i för att ta tillvara och använda det naturliga 
ljuset på bästa sätt. Det första delmålet för samarbetet är att ha ett demosystem på 
plats som kommer att tjäna som referensinstallation utöver de installationer som redan 
finns i USA. 

   
Parans har sedan hösten 2019 tillsammans med Business Sweden i USA genomfört ett om-
fattande arbete för att finna en ny partner i USA. Då USA-marknaden är stor har kraven varit 
att den nya partnern ska kunna ta rollen som fullvärdig distributör av Parans lösningar. Det 
betyder att de utöver försäljning och marknadsföring ska kunna hantera projektering, install-
ation, support och service för framförallt Kalifornien, men även andra delar av USA.  
 
Efter intervjuer av flera intressanta aktörer har Parans nu tecknat avtal med Lumenomics Inc 
(”Lumenomics” eller ”Bolaget”). Bolaget är högintressant eftersom det har lång erfarenhet av 
att erbjuda både produkter och konsultation inom dagsljuslösningar och besparingar kopplat 
till dagsljus. De har också egen installationskapacitet vilket är en unik fördel jämfört med de 
alternativa partners som utvärderats. Bolaget har funnits på marknaden i drygt 10 år och har 
huvudkontor i Seattle, Washington. Lumenomics gör projekt i hela USA och har ett mycket 
bra rykte. 

 
- Vi är verkligen glada att välkomna Lumenomics som del i vårt partnernätverk och med dem 
kommer vi få en mycket kapabel försäljningspartner för den amerikanska marknaden. Bola-
get arbetar med ”human centric lighting” och naturligt ljus mot den kommersiella fastighets-
marknaden. Vi ser det som ett bra avstamp för att snabbt kunna positionera Parans rätt inom 
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ramen för nätverket och för att därefter gå vidare även till andra intressanta segment, säger 
Fredrik Johansson, Senior Vice President Sales & Marketing på Parans.  
 
 
För mer information kontakta gärna: 
Fredrik Johansson, SVP Sales & Marketing, Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0731-563202, fredrik.johansson@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. 
Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo 
 
 
 
 
 


