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Intensivt arbete med Kinaetableringen

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG
Samtliga jämförelser görs mot motsvarande period föregående år. 

> Periodens intäkter uppgick till 350 kSEK (2 912)
>  Periodens resultat uppgick till –10 746 kSEK (–7 609)
> Resultat per aktie: –0,1023 SEK (–0,1460)
>  Antal aktier vid periodens slut var 104 993 675  

(52 117 341)
>  Likvida medel vid periodens slut uppgick till  

26 060 kSEK (5 621) 

ÅRET I SAMMANDRAG
Samtliga jämförelser görs mot motsvarande period föregående år. 

> Periodens intäkter uppgick till 2 068 kSEK (6 499)
>  Periodens resultat uppgick till –22 682 kSEK 

(–21 489)
> Resultat per aktie: –0,2160 SEK (–0,4123)
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
UNDER ÅRET
>  Ett av bolagets mest strategiska avtal 

skrevs med det kinesiska bolaget QPT 
under maj månad. Avtalet innebär att QPT 
investerat i Parans och blir den största 
ägaren. Parans i sin tur håller på att etablera 
ett helägt dotterbolag i Kina som tar över 
QPTs verksamhet. Den huvudsakliga affären 
består av försäljning av 5G lyktstolpar med 
integrerad kommunikationsteknologi som 
stödjer utbyggnaden av 5G infrastruktur. 
Strukturaffären med QPT skapar därigenom helt 
nya möjligheter för Parans att utvecklas i två 
parallella spår, med två olika produktben.

>  Under årets första månader kontrakterades 
nya försäljningspartners i Polen, Malaysia och 
Rumänien.

>  Parans lanserade BIM Object som en digital ”one 
stop shop” för arkitekter runt om i världen, där 
de kan finna Parans produkter och enkelt rita in 
dem i nya byggprojekt. Detta gör att miljontals 
arkitekter har tillgång till all väsentlig information 
om Parans system bara ett klick bort.

>  Parans erhöll en order från Engie Solutions till 
Université Catholique de Lille i Lille, Frankrike 
som kommer att installeras under Q1 2021.

>  Parans erhöll CE-certifiering för den nya produkt-
generationen SP4 för naturligt solljus inomhus.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
EFTER PERIODENS UTGÅNG
>  Styrelsen utsåg Helen Forsling till ny VD i 

bolaget. Helen har dokumenterad erfarenhet 
av att framgångsrikt driva försäljning och leda 
verksamheter i snabb tillväxt och utveckling.

>  Parans erhöll CE-certifiering för den nya 
produktgenerationen SP4 för naturligt solljus 
inomhus.

UTSIKTER INFÖR 2021
>  Det globala avtalet med BIM Objects har förnyats i 

början av 2021. Molnlösningar integreras i ritnings- 
och beräkningsprogram som frekvent används 
av byggbolag och arkitekter i världen vilket gör att 
användaren tidigt i processen kan planera in Parans 
i projekt. Produkter som används tidigt i processen 
tenderar att ha högre chans att köpas in, detta är ett 
viktigt strategiskt avtal för Parans. 

>  Bolaget kommer snarast, när den officiella 
etableringen av dotterbolaget i Kina är på plats 
att arbeta med att få igång verksamheten i detta. 

>  Parans kommer arbeta intensivt med att bredda 
sitt partnernätverk, fördjupa de befintliga 
kontakterna samt etablera ett nytt franchise-
tagarnätverk som, i Parans dotterbolag PLT:s 
namn, kommer att marknadsföra och sälja SP4, 
5G Smart Towers och IOT lyktstolpar.
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VD HAR ORDET

I december kunde Parans meddela att vår kinesiska 
partner QPT hade tecknat sina teckningsoptioner. 
Därmed har de fullgjort sitt investeringsåtagande 
om totalt 34 MSEK och kommit upp i en ägarandel 
om 29.7 procent i Parans. 

Etableringen av ett dotterbolag intensifierades 
i fjärde kvartalet och arbetet fortgår. Det är 
en komplex process med många inslag av 
förhandlingar med myndigheter om villkor för 
etableringen. Valet av etableringsort blir som 
tidigare kommunicerats Qingdao. Bolagets namn 
kommer att vara Parans Light Technologies 
(PLT) och bolaget kommer att sälja alla våra tre 
produktkategorier, SP4-systemet, 5G Smart Towers 
och IoT Street Lights.

Vår målsättning är att etablera PLT i samtliga 
provinser i Kina. Strategin som vi arbetar efter 
för att uppnå detta är att etablera ett nätverk 
av franchisetagare, som ska verka i eget bolag 
under varumärket Parans Light Technologies. 
Franchisetagarna ska marknadsföra alla Parans 
produktkategorier; SP4-systemet, 5G Smart 
Towers och IoT Street Lights. PLT ska erbjuda 
SP4-utbildning och supportcenter för löpande 
rådgivning och support till sina franchisetagare. För 
att kunna teckna avtal med franchisetagare behöver 
dotterbolaget i Qingdao vara formellt bildat.

Vid sidan av Kinaetableringen har Parans arbetat 
vidare med SP4-systemet med full kraft. Trots 
svårigheter orsakade av covid-19 ser vi att de 

Bästa aktieägare

Fjärde kvartalet präglades liksom en stor del 
av året av ett hårt arbete med att få QPT-af-
fären och därmed Parans Kinaetablering på 
plats. I slutet av december slutfördes sista 
delen av QPT:s investering om totalt 34 MSEK. 
Etablering av vårt kinesiska dotterbolag 
pågår, och sedan jag tillträdde i januari ligger 
allt fokus på att skapa förutsättningar för 
försäljning och tillväxt. Vi kan nu presentera 
närmare hur det ska gå till. 

investeringar vi gjorde i form av en utökad 
säljorganisation verkligen börjar ge resultat. Parans 
har många intressanta dialoger igång med ett flertal 
potentiella kunder. Jag ser ljust på möjligheterna 
framåt och vi kommer att följa vår väl utarbetade 
försäljnings- och partnerstrategi. 

Parans försäljningsstrategi bygger på att generera 
försäljning via ett större antal partners snarare 
än ett fåtal. Vi ska inta en stödjande funktion där 
vi via en professionell on-boarding identifierar 
intressanta projekt samt ger relevanta sälj- och 
marknadsverktyg för professionell och likformig 
marknadsbearbetning igenom hela säljprocessen, 
oavsett var våra partners befinner sig rent 
geografiskt. Då Parans erbjuder naturligt dagsljus 
med olika kravställningar anpassar vi bearbetningen 
efter målgrupp och bransch såsom kontor, vård, 
skolor och infrastruktur.

Parans partnerstrategi innebär att vi är en global 
aktör med lokal närvaro. Vi planerar att utöka 
distributionsnätverket med icke-exklusiva 
distributörer från dagens tolv officiella partners till 
förstärkt närvaro med ytterligare fyra partners i 
Syd- och Centraleuropa samt utvalda marknader 
i Sydostasien. Partnerstrategin bygger på nära 
samarbete och ett professionellt partnerprogram 
som omfattar partnercertifiering samt aktivt sälj- & 
marknadsstöd av marknadsavdelningen och våra 
regionala säljchefer, varav en är strategiskt placerad 
i Shanghai, Kina. 
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Parans har som många andra bolag påverkats av 
covid-19 under 2020. Som en följd av pandemin har 
vi tagit initiativ till en digitalisering av säljprocessen 
under 2020. Under 2021 kommer vi att fortsätta 
resan med att nå kunder, partners och andra 
intressenter via digitala plattformar. Digitaliseringen 
bygger vårt varumärke, skapar medvetenhet om 
Parans existens och erbjudanden samt genererar 
och identifierar potentiella kunder och projekt. 
Dessutom skapar vi verktyg för att utbilda och 
etablera en väl fungerande dialog med våra 
samarbetspartners runt om i världen även utan att 
behöva förflytta oss rent fysiskt. Exempel på initiativ 
är webinars, e-learning och samarbete med BIM-
object.

Bolaget har tidigare kommunicerat att en 
process har påbörjats för att förbereda listbyte till 
Nasdaq First North Growth Market. Eftersom att 
etableringen av vårt kinesiska dotterbolag har blivit 
kraftigt försenat av anledningar vi ej har kunnat råda 
över, kommer vi ej kunna genomgå listbytet under 
första delen av 2021. Avsikten kvarstår dock och vi 
avser kunna lämna in ansökan under 2021.

Mölndal 26 februari 2021

Helen Forsling
VD – Parans Solar Lighting
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KOMMENTARER TILL HELÅRET 2020

>  Intäkterna för helåret uppgick till 2 068 kSEK 
(6 499). Intäkterna minskade på grund av längre 
ledtider och leveranssvårigheter kopplade till 
coronapandemin i framförallt andra och tredje 
kvartalet. 

>  Resultatet för helåret uppgick till –22 682 kSEK 
(–21 489). Förlusten ökade framförallt på grund av 
lägre intäkter under helåret.

>  Resultatet per aktie för helåret uppgick till 
–0,22 SEK (–0,41). Resultatet per aktie har 
förbättrats främst på grund av ökat antal aktier i 
samband med den riktade nyemissionen till QPT.

KOMMENTARER TILL FJÄRDE KVARTALET 2020

>  Intäkterna för fjärde kvartalet 2020 uppgick till 
350 kSEK (2 912). Intäkterna minskade på grund av 
försenade affärsdiskussioner framförallt kopplat 
till coronapandemin.

>  Resultatet för fjärde kvartalet 2020 uppgick till 
–10 746 (–7 609). Förlusten ökade till följd av 
intäktsminskningen, högre av- och nedskrivningar 
samt högre övriga externa kostnader. Kostnader 
för råvaror och förnödenheter minskade däremot.

>  Resultat per aktie för fjärde kvartalet 2020 uppgick 
till –0,10 SEK (–0,15). Antalet aktier uppgick till 
104 993 675 (52 117 341). Ökningen i antal aktier 
förklaras främst av den riktade nyemissionen till 
QPT samt teckningsoptioner som nyttjats under 
perioden.

>  Likvida medel uppgick till 26 060 (5 621).  
Likvida medel ökade främst på grund av den 
riktade nyemissionen till QPT.
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PÅGÅENDE PROJEKT 

Paranssystemet, SP4, kommer att levereras som 
delkomponenter i form av solfångare respektive 
fiberoptiska kablar. De olika komponenterna 
levereras till kunden enligt överenskommen 
leveransplan för att passa kundens önskemål 
baserat på installationsplan i tunnelbygget. I maj 
2021 kommer Parans ha dellevererat och fakturerat 
till ett sammanlagt ordervärde om 7,8 MSEK. 
I september/oktober 2021 kommer en delleverans 
att ske och faktureras till ett sammanlagt 
ordervärde om 8,5 MSEK. Löpande under året 
kommer mindre delleveranser av komponenter 
att ske motsvarande ett ordervärde på 500 
KSEK. De fysiska produkterna beräknas därmed 
vara slutlevererade och fakturerade i oktober 
2021. Kvarstående efter oktober 2021 är Parans 
installationsarbete som faktureras separat, vilket 
är beroende av väderförhållanden, men beräknas 
utföras och faktureras i december 2021 till ett 
belopp om 200 KSEK.

RIJNLANDSTUNNELPROJEKTET
Båda infarterna i Rijnlandstunneln kommer 
att ha Parans naturliga ljus i inkörningszonen. 
Detta projekt är strategiskt viktigt och visar på 
stark innovation då SP4 systemet leder solljuset 
till tunneln på ett sätt som tidigare inte varit 
möjligt. Det minimerar risken för ”svarta hål” och 
därigenom säkerställer bästa möjliga säkerhet för 
vägtrafiken. En av medlemmarna i projektgruppen 
var en av toppfinalisterna i den rikstäckande 
tävlingen ”The Challenge Engineering” för 
Rijnlandstunnelprojektets innovativa design, detta 
till stor del tack vare Paranssystemets förmåga att 
leda ljuset djupt in i tunneln. Parans är stolta att 
kunna bidra med detta och ser projektet som ett 
referensprojekt för framtida kunder.
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ORDERINGÅNG
Parans orderstock var vid periodens slut 18 MSEK 
varav ordern till den holländska tunneln står för den 
större delen. 

Orderingången under perioden var cirka 550 kSEK.

FINANSIELL STÄLLNING 
Balansomslutningen per den 31 december 2020 
uppgick till 45 517 (13 921) kSEK. Under perioden 
tecknades nya aktier som tillförde 23,7 MSEK 
genom riktad nyemission samt utnyttjande av 
teckningsoptioner TO2, TO4 & TO5. 

Likvida medel per den 31 december 2020 uppgick 
till 26 060 (5 621) kSEK. Eget kapital per den 31 
december 2020 uppgick till 38 879 (5 831).

Soliditeten per den 31 december 2020 uppgick till 
85,4 procent (41,9). 

PERSONAL
Genomsnittligt antal anställda uppgick till 
12 personer under Q4. Ökningen förklaras av 
kommunicerade rekryteringar till den nyinrättade 
tjänsten Software Development & Aftermarket 
Manager.” Försäljnings och marknadschef kommer 
att lämna bolaget. För att säkra överlämningen 
och säkerställa att Parans inte tappar momentum 
är lösningen en interim konsult med gedigen 
erfarenhet och kompetens.

VÄSENTLIGA RISKER & 
OSÄKERHETSFAKTORER
Verksamheten är utsatt för operationella och 
finansiella risker inkluderade marknadsförändringar, 
inköps- och leverantörsrisker och valutarisker samt 
kreditrisker. De risker och osäkerhetsfaktorer som 
bedöms vara väsentliga för verksamheten omfattar 
främst områdena marknadsrisker, leverantörsrisker 
och likviditetsrisker. 

För en utförligare beskrivning av väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Parans Solar 
Lightings årsredovisning.

ÖVRIG INFORMATION
Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
(K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Koncernförhållanden
Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning 
till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 
3§ upprättas ingen koncernredovisning.

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads
missbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 kl. 08:30 CET.
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AKTIEINFORMATION
Parans Solar Lightings aktie handlas under kortnamnet PARA på Spotlight Stock Market 
och har ISIN-Kod SE0002392886. Första dag för handel var 2010-06-04. 

STÖRSTA ÄGARE  
per den 31 december 2020 Antal aktier Röster & kapital

Qingdao Photon Technology 31 181 986 29,70% 
Gunnar Mårtensson 13 255 854 12,63% 
Avanza Pension 11 129 505 10,60%
Dan Örjan Berglund  3 220 146 3,07%
Chalmers Tekniska Högskola 1 786 114 1,70% 
Isac Wiksten 1 501 909 1,43% 
Kanizara Capital Ltd  1 117 999 1,06% 
Swedbank Försäkring  932 082 0,89% 
Jennie Lundström 797 412 0,76% 
John Patrik Mårtensson 740 096 0,70% 

Summa 65 663 103 62,54%

Övriga 39 330 572 37,46%

Summa 104 993 675 100%

PARANS SOLAR LIGHTING HAR FÖLJANDE TECKNINGSOPTIONER UPPTAGNA TILL HANDEL:

>  PARA TO2 - SE0010662965

>  PARA TO3 - SE0011452523

>  PARA TO4 - SE0011642354

>  PARA TO5 - SE0011896794

Under kvartalet offentliggjordes utfallet för den 
andra nyttjandeperioden av fem för TO5 där 191 384 
aktier tecknades till kursen 1,30 SEK vilket tillförde 
bolaget 248 799 SEK före emissionskostnader. 

Under kvartalet offentliggjordes utfallet för den 
tredje nyttjandeperioden av fem för TO2 där 453 910 
aktier tecknades till kursen 1,30 vilket tillförde 
bolaget 590 083 SEK före emissionskostnader.

Under kvartalet har teckning av aktier genom 
utnyttjande av TO4 skett. Teckningen har gjorts 
med stöd av § 3 i villkoren för teckningsoptionerna 
som ger rätt att teckna aktier under perioden 
23 augusti 2018 till 23 augusti 2023 för innehav av 
teckningsoptioner till ett sammanlagt värde om 
50 000 SEK eller mer. Antal aktier som tecknades 
var 43 200 till teckningskurs 1,30 vilket tillförde 
bolaget 56 160 SEK före ememissionskostnader. 

Vid kvartalets utgång uppgick antalet aktier till 
104 993 675 och aktiekapitalet till 2 099 873,5 SEK.
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RESULTATRÄKNING 

kSEK Okt–dec 2020 Okt–dec 2019 Helår 2020 Helår 2019

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning  352  2 020  551  3 687 
Aktiverat arbete för egen räkning  -  768  1 471  2 688 
Aktiverat arbete för egen räkning  21  -  21  - 
Övriga rörelseintäkter -23  124  25  124 

Summa rörelsens intäkter  350  2 912  2 068  6 499 

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter –470 –1 678 –575 –3 643 
Övriga externa kostnader –3 038 –2 290 –8 698 –8 174 
Personalkostnader –2 814 –2 723 –10 089 –10 972 
Övriga rörelsekostnader –47 –45 –54 –110 

Rörelseresultat före avskrivningar –6 019 –3 824 –17 348 –16 400 

Av- och nedskrivningar –4 658 –3 748 –4 977 –4 526 

Rörelseresultat efter avskrivningar –10 677 –7 572 –22 325 –20 926 

Resultat från finansiella poster –69 –37 –357 –563 

Rörelseresultat efter finansiella poster –10 746 –7 609 –22 682 –21 489 

Uppskjuten skatt - - - -

Periodens resultat –10 746 –7 609 –22 682 –21 489 

Resultat per aktie –0,1023 –0,1460 –0,2160 –0,4123
Antal aktier 104 993 675 52 117 341 104 993 675 52 117 341
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BALANSRÄKNING 

kSEK 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar  11 344  3 290 
Materiella anläggningstillgångar  475  417 
Finansiella anläggningstillgångar  45  45 

Summa anläggningstillgångar  11 864  3 752 

Omsättningstillgångar
Lager mm  5 814  1 520 
Fordringar  1 779  3 028 
Kassa och bank  26 060  5 621 

Summa omsättningstillgångar  33 653  10 169 

Summa tillgångar  45 517  13 921 

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Bundet eget kapital  2 100  4 332 
Fritt eget kapital  59 461  22 988 
Redovisat resultat –22 682 –21 489 

Summa Eget kapital  38 879  5 831 

Skulder
Avsättningar för garantier  622  500 
Långfristiga skulder  367  467 
Kortfristiga skulder  5 649  7 123 

Summa Skulder  6 638  8 090 

Summa Eget kapital och skulder  45 517  13 921 

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

kSEK 2020 2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten –19 100 –18 924 
Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 637 –2 688 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  41 176  19 238 
Periodens kassaflöde  20 439 –2 374 
Likvida medel vid periodens början  5 621  7 995 
Likvida medel vid periodens slut  26 060  5 621 
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GRANSKNING
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av 
bolagets revisorer. 

NYCKELTALS- 
DEFINITIONER
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade 
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent 
av balansomslutning.

KOMMANDE RAPPORTER

Parans lämnar återkommande ekonomisk information 
4 gånger per år. Nästa informationstillfälle är den 7 maj 
2021 då publicering sker av Delårsrapport januari – 
mars 2021. Den fullständiga årsredovisningen kommer 
hållas tillgänglig via Spotlights hemsida minst tre 
veckor innan ordinarie bolagsstämma.

Ordinarie årsstämma hålls den 11 maj 2021 i Mölndal. 
Styrelsen föreslår ingen vinstutdelning.

Det går att prenumerera på rapporter genom 
att på Spotlight Stock Markets hemsida www.
spotlightstockmarket.se under fliken Nyheter och 
sedan under Prenumerera anmäla sig till kommande 
nyheter från bolaget. 

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA:
Helen Forsling, VD Parans Solar Lighting AB (publ), 
tfn. 0731-564 128,helen.forsling@parans.com  
www.parans.com 

26 februari 2021

Parans Solar Lighting AB (publ)
Styrelsen

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

PARANS SOLAR LIGHTING
Frölundagatan 118 • 431 44 Mölndal, Sverige

Telefon: +46(0)31–20 15 90 • Mail: info@parans.com • Org.nr: 556628-0649


