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Fokus på Kina, dotterbolag etablerat
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FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG
Samtliga jämförelser görs mot motsvarande period föregående år. 

> Periodens intäkter uppgick till 2 463 kSEK (199)
>  Periodens resultat uppgick till –6 160 kSEK (–3 860)
> Resultat per aktie: –0,06 SEK (–0,07)
> Antal aktier: 105 035 562 (56 793 893)
> Likvida medel: 20 589 kSEK (7 105)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET
>  Bolaget har under första kvartalet genomgått 

en rad förändringar avseende dess styrning. 
Extra bolagsstämma hölls den 23 mars varvid en 
delvis ny styrelse invaldes, med Fred Sun som 
ny styrelseordförande. Fred Sun representerar 
också Parans största aktieägare, Qingdao Photon  
Technology Co Ltd (QPT).

>  Bolaget fick ny VD, Helen Forsling, som under 
samma kvartal valde att avgå på egen begäran. 
Den 30 mars valde den nya styrelsen att 
återinsätta Anders Koritz som VD. Anders hade 
innan dess varit Parans VD sedan 2016.

>  Parans helägda dotterbolag, Parans Light 
Technologies Ltd (PLT) registrerades, vilket 
innebär en milstolpe för Parans kommande 
kinesiska verksamhet. I och med detta kan 
bolaget starta upp den operativa verksamheten 
och påbörja kommersialiseringen av denna 
viktiga marknad.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN
>  Efter att Parans kinesiska dotterbolag, PLT, 

registrerats och legaliserats har ett ramavtal 
överlåtits från QPT till PLT. Ramavtalet avser fem 
byggnadsprojekt i närheten av staden Qingdao 
där PLT har möjlighet att erhålla order på dels 
Parans SP4-system, IoT Street Lights samt 5G 
Smart Towers. Se separat PM 6 & 7 april 2021.

>  Arbetet med att bygga upp ett partnernätverk i 
Kina har kommit igång. Parans dotterbolag PLT 
har efter periodens slut kontrakterat sina första 
tre återförsäljare, och planen är att kraftigt utöka 

detta med allt fler återförsäljare runt om i Kina. 
De första tre återförsäljarna har tecknat ordrar 
för demoutrustning uppgående till totalt 1,5 
miljoner kronor.

>  Parans nya styrelse beslutade att det 
tidigare informerade beslut om att etablera 
ett dotterbolag i Shanghai inte kommer att 
verkställas. Skälet är att detta dotterbolag skulle 
ha en negativ inverkan på det kommersiella 
utvecklingsarbete som nu pågår med full kraft 
med bas i Qingdao, där PLT är registrerat.
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VD HAR ORDET

LISTNINGSPRÖVNING OCH STRAMARE  
INFORMATIONSPOLICY
I samband med listningsprövningen har vi haft en 
dialog med Spotlight kring bolagets informations-
givning. Våra planer på ett strategiskt samarbete 
med QPT offentliggjordes första gången i 
november 2019. Vi såg tidigt en stor potential i 
detta och det har funnits en naturlig önskan att 
berätta för investerarna vilka möjligheter vi såg 
med affären, trots att det varit en lång och tidskrä-
vande process att få den på plats. Vi har inte alltid 
haft hela bilden klar för oss själva men vi har ändå 
velat löpande berätta om utvecklingen eftersom vi 
har sett det som relevant och viktigt. 

Under första kvartalet fick vi vårt dotterbolag 
PLT på plats. Jag är idag lika fast övertygad som 
någonsin om att affären är rätt väg för bolaget, 
och att den kan ge oss förutsättningar att skapa 
betydande värden för bolaget och aktieägarna. 
Dock konstaterar vi i efterhand att informationen 
som vi har lämnat till marknaden inte alltid har 
varit ändamålsenlig för att skapa en komplett 
bild av affären och dess konsekvenser. Den har 
varit för fragmenterad, vi har fått påpekanden om 
att viss information har saknats och vi har i alltför 
hög utsträckning lämnat underhandsinformation 
baserad på de ansvarigas bedömningar. 

Bästa aktieägare

Första kvartalet innebar en nystart, inte 
bara för mig som VD utan för Parans Solar 
Lighting som bolag. Vi har passerat ett 
antal viktiga milstolpar i vårt arbete med 
att bygga en lönsam, tillväxtorienterad 
verksamhet med bas i vårt nyetablerade 
kinesiska dotterbolag PLT. Vi har samtidigt 
fått krav på en ny listningsprövning från 
marknadsplatsen Spotlight, på grund av 
de stora verksamhetsförändringar vi nu 
genomför. Vårt mål är att möta Spotlights 
noteringskrav och vi samarbetar med 
dem för att listningsprövningen ska kunna 
genomföras så skyndsamt som möjligt. 

Detta åtgärdar vi nu i samband med listnings-
prövningen, då ett listningsdokument kommer 
att publiceras som uppfyller Spotlights krav på 
fullständighet. Som en konsekvens av detta har 
vi också beslutat oss för att anta en stramare 
informationspolicy, med betydligt lägre frekvens 
av pressmeddelanden. Istället samlar vi lägesrap-
porter och strategiska uttalanden i våra kvartals-
rapporter, och som huvudregel ska vi offentliggöra 
pressmeddelanden endast när de uppfyller 
kriterierna för insiderinformation enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning MAR. Detta ligger i 
linje med de krav vi har på oss som börsbolag och 
det bör ses som en ökad stringens och mognad 
hos bolaget när vi nu får allt bättre förutsättningar 
för att generera ett positivt kassaflöde och ett 
positivt resultat. 

FOKUS PÅ KINA
Genom affären med QPT har vi nu etablerat vårt 
dotterbolag i Kina och vi har valt att fokusera 
betydande delar av våra resurser mot denna 
marknad då vi gör bedömningen att det är där vi 
kan generera störst försäljning på kort sikt. 

I det investeringsavtal som skrevs i maj 2020 
med QPT skulle huvuddelen av de materiella 
tillgångarna samt all personal överföras till Parans 
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dotterbolag, PLT. Nu har det gått nästan ett år 
sedan detta avtal skrevs och vi har under denna 
tid, tillsammans med QPT, kommit fram till att vi 
endast skall flytta över de viktigaste nyckelperso-
nerna från QPT samt att vi inte avser ta på oss en 
stor fast kostnadsmassa i form av produktionsut-
rustning och produktionspersonal. Vi avser istället 
låta kontraktstillverka de IoT Street Lights samt 5G 
Smart Towers som vi säljer, från externa under-
leverantörer. Detta möjliggör en större flexibilitet 
avseende anpassning av produktionskapacitet 
och det minskar den finansiella risken. Vi kommer 
bygga upp egen kapacitet inom försäljning, inköp, 
projektering, administration samt produktutveck-
ling då det är av strategisk vikt att vi bygger egen 
teknisk know-how samt att vi äger våra kunder och 
vår marknad.

PARTNERSTRUKTUR NYCKELN TILL  
FÖRSÄLJNING
Vi ser fortsatt att vi ska bygga vår försäljning 
genom starka partnerskap med strategiska 
distributörer på våra viktigaste marknader. Detta 
gäller också i Kina, där försäljningsarbetet samt 

arbetet med att bygga ett partnernätverk nu pågår 
med full kraft. Vi sätter nu upp en effektiv struktur 
för att snabbt kontraktera och utbilda nya distri-
butörer i Qingdao där Parans dotterbolag PLT har 
sitt säte. PLT har nyligen kontrakterat sina tre första 
återförsäljare, och planen är att kraftigt utöka detta 
med allt fler återförsäljare runt om i Kina. De första 
tre återförsäljarna har tecknat ordrar för demout-
rustning uppgående till totalt 1,5 miljoner kronor, 
vilket visar att de tror på vårt erbjudande och dess 
kommersiella potential. 

Under kommande period kommer leveransen av 
tunnelordern till Holland vara en viktig del i vårt 
operativa arbete och den väntas stå för en bety-
dande del av bolagets omsättning utanför Kina 
under året.

Mölndal 7 maj 2021

Anders Koritz
VD – Parans Solar Lighting
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KOMMENTARER TILL FÖRSTA KVARTALET 2021

>  Moderbolagets intäkter under första kvartalet 
ökade till 2 463 (199) kSEK och består av 
SP4-system till bland annat Frankrike samt en 
första delleverans av fiberkabel till tunnelpro-
jektet i Holland. 

>  Rörelseresultatet uppgår till –6 146 (–3 718) kSEK 
och har påverkats av att utvecklingskostnader 
för SP4 inte längre aktiveras, av kostnader för 
ny ansvarig för mjukvaruutveckling och efter-
marknad och en ny försäljningsansvarig i Asien. 
Därutöver belastas resultatet av avskrivning 
på de patent och varumärken som övertogs 
från QPT i samband med investeringsavtalet. 
Tillgången kommer att generera intäkter i form 
av royalty- och licensavgifter från dotterbolaget 
(PLT) i Kina.

>  Från årsskiftet har moderbolagets finansiella 
tillgångar ökat till 20 367 (45) kSEK genom 
etablering av dotterbolag i Kina där aktiekapitalet 
uppgår till 20 322 kSEK. Av aktiekapitalet har 
hälften betalats in under april månad och andra 
hälften kommer att betalas in senast 2024.

>  Resultat per aktie för första kvartalet uppgick 
till –0,06 SEK (–0,07). Antalet aktier uppgick till 
105 035 562 (56 793 893).  Ökningen i antal aktier 
förklaras främst av den riktade nyemissionen till 
QPT samt teckningsoptioner som nyttjats under 
perioden.

>  Likvida medel har från årsskiftet minskat till 
20 589 (26 060) kSEK och härrör främst från 
negativt kassaflöde från den löpande verksam-
heten.

Då det nyetablerade dotterbolagets verksamhet 
startar i april månad är koncernens resultat och 
finansiella ställning inte påverkat av dotterbolaget 
under första kvartalet.
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PÅGÅENDE PROJEKT 

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 däri-
genom säkerställer bästa möjliga säkerhet för 
vägtrafiken. En av medlemmarna i projektgruppen 
var en av toppfinalisterna i den rikstäckande 
tävlingen ”The Challenge Engineering” för Rijn-
landstunnelprojektets 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.

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. 
Under kvartalet skedde en första delleverans av 
fiberkabel i projektet. Projektet kommer delle-
vereras under sommaren och slutfakturering för 
hela projektet kommer vara gjort i oktober, vilket 
summerar till de ca 17,5 MSEK som projektet är 
värt. 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.
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ORDERINGÅNG
Parans orderstock var vid periodens slut cirka 20 
MSEK varav ordern till den holländska tunneln står 
för den större delen.

Orderingången under perioden var cirka 1,1 MSEK.

Orderingången efter periodens slut var cirka 2 MSEK.

FINANSIELL STÄLLNING 
Balansomslutningen per den 31 mars 2021 uppgick 
till 38 926 (18 707) kSEK. Under kvartalet har 
utnyttjande av teckningsoption TO2 skett. 

Likvida medel per den 31 mars 2021 uppgick till 20 
589 (7 105) kSEK. Eget kapital per den 31 mars 2021 
uppgick till 32 755 (8 034).

Soliditeten per den 31 mars 2021 uppgick till 55,2 
procent (53,6). 

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.

KONCERN-
FÖRHÅLLANDEN
Företaget är ett moderbolag. 

I samband med  tecknandet av ett finansierings
avtal, bildades den 1 november 2017, ett helägt dot-
terbolag, Parans Solar AB, för förvaring av finansiella 
instrument. Med hänvisning till undantagsreglerna 
i årsredovisningslagen 7 kap 3§ har ingen koncern-
redovisning upprättats.

Den 15 mars 2021 bildades ett helägt dotterbolag 
i Kina, Parans Light Technologies Ltd och från och 
med det datumet upprättar bolaget koncernredo-
visning. Alla jämförelsetal för koncernen speglar 
den koncernredovisning som skulle ha upprättats 
om man inte hade utnyttjat undantagsreglerna.
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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 mars 2021 Antal aktier Röster & kapital

Qingdao Photon Technology 30 348 678 28,89%
Gunnar Mårtensson dödsbo 13 255 854 12,62%
Avanza Pension 8 714 161 8,30%
Dan Örjan Berglund 2 960 000 2,82%
Chalmers Tekniska Högskola 1 691 739 1,61%
Isac Wiksten 1 501 909 1,43%
Kanizara Capital Ltd 1 249 999 1,19%
Swedbank Försäkring 1 070 169 1,02%
Jennie Lundström 765 000 0,73%
John Patrik Mårtensson 740 096 0,70%

Summa 62 297 605 59,31%

Övriga 42 737 957 40,69%

Summa 105 035 562 100%

PARANS SOLAR LIGHTING HAR FÖLJANDE TECKNINGSOPTIONER UPPTAGNA TILL HANDEL:

>  PARA TO2 - SE0010662965

>  PARA TO3 - SE0011452523

>  PARA TO4 - SE0011642354

>  PARA TO5  SE0011896794

Under kvartalet har teckning av aktier genom 
utnyttjande av TO2 skett. Teckningen har gjorts 
med stöd av § 3 i villkoren för teckningsoptionerna 

som ger rätt att teckna aktier under perioden 
14 november 2018 till 14 november 2022 för innehav 
av teckningsoptioner till ett sammanlagt värde om 
50 000 kronor eller mer. Antal aktier som tecknades 
var 41 887 till teckningskurs 1,242 SEK vilket tillförde 
bolaget 52 024 SEK före emissionskostnader.

Vid kvartalets utgång uppgick antalet aktier till 
105 035 562 och aktiekapitalet till 2 100 711,24 SEK.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 

kSEK Jan–mars 2021 Jan–mars 2020 Helår 2020

Rörelsens intäkter 2 463 199 551
Aktiverat arbete för egen räkning 0 814 1 471
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 21
Övriga rörelseintäkter 53 44 25

Summa rörelsens intäkter 2 516 1 057 2 068

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter –2 439 –108 –575
Övriga externa kostnader –3 003 –2 029 –8 698
Personalkostnader –2 520 –2 578 –10 089
Övriga rörelsekostnader –19 –33 –54

Rörelseresultat före avskrivningar –5 465 –3 691 –17 348

Av- och nedskrivningar –681 –27 –4 977

Rörelseresultat efter avskrivningar –6 146 –3 718 –22 325

Resultat från finansiella poster –14 –142 –357

Rörelseresultat efter finansiella poster –6 160 –3 860 –22 682

Uppskjuten skatt 0 0 0

Periodens resultat –6 160 –3 860 –22 682

Resultat per aktie –0,0586 –0,0680 –0,2160
Antal aktier 105 035 562 56 793 893 104 993 675
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 

kSEK 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 698 4 103 11 344
Materiella anläggningstillgångar 474 390 475
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 11 172 4 493 11 819

Omsättningstillgångar
Lager mm 5 186 1 564 5 814
Fordringar 1 979 1 788 1 779
Kassa och bank 20 589 7 105 26 060

Summa omsättningstillgångar 27 754 10 457 33 653

Summa tillgångar 38 926 14 950 45 472

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Bundet eget kapital 2 101 4 426 2 100
Fritt eget kapital 36 814 7 468 59 461

Redovisat resultat –6 160 –3 860 –22 682

Summa Eget kapital 32 755 8 034 38 879

Skulder
Avsättningar för garantier 622 500 622
Långfristiga skulder 317 417 367
Kortfristiga skulder 5 232 5 999 5 604

Summa Skulder 6 171 6 916 6 593

Summa Eget kapital och skulder 38 926 14 950 45 472
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 

kSEK Jan–mars 2021 Jan–mars 2020 Helår 2020

Rörelsens intäkter 2 463 199 551
Aktiverat arbete för egen räkning 0 814 1 471
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 21
Övriga rörelseintäkter 53 44 25

Summa rörelsens intäkter 2 516 1 057 2 068

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter –2 439 –108 –575
Övriga externa kostnader –3 003 –2 029 –8 698
Personalkostnader –2 520 –2 578 –10 089
Övriga rörelsekostnader –19 –33 –54

Rörelseresultat före avskrivningar –5 465 –3 691 –17 348

Av- och nedskrivningar –681 –27 –4 977

Rörelseresultat efter avskrivningar –6 146 –3 718 –22 325

Resultat från finansiella poster –14 –142 –357

Rörelseresultat efter finansiella poster –6 160 –3 860 –22 682

Uppskjuten skatt 0 0 0

Periodens resultat –6 160 –3 860 –22 682
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 

kSEK 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 698 4 103 11 344
Materiella anläggningstillgångar 474 390 475
Finansiella anläggningstillgångar 20 367 45 45

Summa anläggningstillgångar 31 539 4 538 11 864

Omsättningstillgångar
Lager mm 5 186 1 564 5 814
Fordringar 1 979 1 788 1 779
Kassa och bank 20 589 7 105 26 060

Summa omsättningstillgångar 27 754 10 457 33 653

Summa tillgångar 59 293 14 995 45 517

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Bundet eget kapital 2 101 4 426 2 100
Fritt eget kapital 36 814 7 468 59 461

Redovisat resultat –6 160 –3 860 –22 682

Summa Eget kapital 32 755 8 034 38 879

Skulder
Avsättningar för garantier 622 500 622
Långfristiga skulder 317 417 367
Kortfristiga skulder 25 599 6 044 5 649

Summa Skulder 26 538 6 961 6 638

Summa Eget kapital och skulder 59 293 14 995 45 517
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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 26 
augusti 2021 då publicering sker av halvårsrapport. 

Ordinarie årsstämma hålls den 30 juni 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:
Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ)
tfn. 0733-211 635, anders.koritz@parans.com 
www.parans.com 

7 maj 2021

Parans Solar Lighting AB (publ)
Styrelsen

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting 
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads  miss-
bruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, 
för offentliggörande den 7 maj 2021 kl. 08:30 CET.

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: 5566280649


