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Aura Light deltar i svenska statsbesöket i Frankrike  

Det svenska belysningsföretaget Aura Light ingår i näringslivsdelegationen som besöker Frankrike 
som en del av det svenska statsbesöket 2-4 december, med Kung Carl XVI Gustaf och Drottning 
Silvia. Besöket sker på inbjudan av president François Hollande. 

Aura Light växer just nu dubbelt så snabbt som konkurrenterna på marknaden, vilket är en 
bekräftelse på det ökade behovet av innovation och hållbara belysningslösningar. Företaget har 
nyligen tecknat flera stora ordrar och accelererar nu den internationella expansionen, där den 
franska marknaden är ett fokusområde. Aura Light har redan nått viktiga framgångar i Frankrike 
bland annat genom ett mångmiljonavtal med varuhuskedjan Carrefour, där de ersatt samtliga 
ljuskällor i deras ”Carrefour Markets” med Aura Light-ljuskällor. De har även viktiga kunder som 
Eurotunnel, staden Versailles och tunnelbanan i Lille, där den sistnämnda är en mångmiljonaffär. 
Statsbesöket är ett utmärkt tillfälle att ytterligare stärka politiska, ekonomiska och kulturella band 
mellan Sverige och Frankrike.  

– Vi är väldigt hedrade över att ingå i näringslivsdelegationen i samband med statsbesöket i 
Frankrike. För Aura Light är det här ett tillfälle att bygga relationer och presentera oss som 
ett hållbart och innovativt företag, enligt god svensk tradition. För oss är det viktigt att sprida 
budskapet om hållbarhet och vikten av energieffektiv belysning, säger Martin Malmros, vd 
Aura Light International AB.   

 
Energimyndigheten har utsett Aura Light till ett av Sveriges främsta miljöteknikbolag med specifik 
spjutspetskompetens inom cleantech. Aura Light blev nyligen utnämnda av European Business Award 
till ”National Champion” i kategorin The Award for Environmental & Corporate Sustainability. Det är 
andra året i rad som företaget får utmärkelsen. 

Temat för statsbesöket är vetenskap, forskning, miljö- och integrationsfrågor samt att lyfta Sverige 
som en kreativ kultur- och livsstilsnation. Näringslivsdelegationen kommer att besöka viktiga aktörer 
inom dessa områden.  
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För mer information, kontakta:  
Martin Malmros, vd, Aura Light International AB,  
08 564 883 40, 0730 45 83 40, martin.malmros@auralight.com  
Alina Giraldo, presskontakt, Aura Light International AB,  
08 564 883 89, 0702 86 40 02 alina.giraldo@auralight.com  
 
 
Om Aura Light 
Aura Light är ett belysningsföretag som erbjuder hållbara belysningslösningar till professionella kunder så att de kan minska sina kostnader, 
sin energiförbrukning och miljöpåverkan. Aura Light är kända för lång livslängd, hög kvalitet och energibesparing, där Aura Lights 
belysningslösningar kan minska energiförbrukningen med upp till 80 procent. Grunden till Aura Light lades redan 1930 under namnet 
Lumalampan. Huvudkontoret ligger i Stockholm och belysningslösningarna säljs över hela världen genom koncernens dotterbolag och 
återförsäljare. Kunderna hittas främst inom industri, handel och offentlig sektor. Aura Light har cirka 260 anställda och en omsättning på 
cirka 600 miljoner kronor. Läs mer på www.auralight.se. 
 
 

mailto:martin.malmros@auralight.com
http://www.auralight.se/

