
 
 
                                                       

 
 

 
     

För mer information kontakta gärna: 
Helen Forsling, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0731-56 41 28, helen.forsling@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 
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              Distributörsavtal påskrivet med Ray-In Solar i Shanghai 
 

Parans har ingått distributörsavtal med Ray-In Solar Lighting Technology (Shanghai 
Co.Ltd. (”Ray-In Solar”) i Shanghai, Kina, såsom Parans i pressmeddelande av den 26 
januari 2021 skulle komma att göra.     
 
Parans och Ray-In Solar påbörjade sitt samarbete under slutet av 2020 och har nu formali-
serat sitt samarbete i ett distributörsavtal. Såsom angavs i pressmeddelande av den 26 janu-
ari så har Ray-In lagt en beställning på ett demosystem som beräknas installeras på deras 
kontor i februari månad 2021 för att kunna visas upp mot potentiella kunder i Shanghai med 
närområde.  
 
Ray-In Solar är ett nystartat bolag som tillhör Li-Cheng M&E Engineering Group som är ett 
väletablerat bolag i Shanghai med över 15 års historik och drygt 50 anställda. Ray-In Solar 
kommer fokusera helt på försäljning av Paranssystemet och håller för närvarande på att 
stärka upp sin organisation med lokala säljare och teknisk support. Fokus kommer att ligga 
på projekt i Shanghai och närliggande städer och provinser. Utbildningssektorn är särskilt 
intressant eftersom klassrum i Kina har dagsljuskrav på minst 3 timmar per dag samt att allt-
fler centrala skolor och klassrum byggs under marken och har därmed stort behov av dags-
ljuslösningar. 
 
Li-Cheng group består av tre affärsområden; HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning),  
M&E (Mechanical & Electrical) Engineering, och det nystartade Ray-In Solar. Li-Cheng Group 
har ett etablerat kontaktnät inom föreskrivande led såsom arkitekter, ljusdesigner och bygg-
företag, och har en referenslista med kunder som IKEA, Nestle, BASF, Loreal, Astra Zeneca 
mfl. Li-Cheng har även en omfattande kundkrets inom utbildningssektorn, främst privata in-
ternationella och kinesiska skolor som är en starkt växande marknad i Kina.  
 
- Vi välkomnar Ray-In Solar till Parans team av partners. Vi ser att deras nätverk av bland 
annat arkitekter och den koncern de tillhör kommer att vara mycket relevant vid deras försälj-
ning av vår solljuslösning, säger Helen Forsling, VD på Parans.  
 
  

 
 
 

 
	 

 


