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Parans går ett steg längre!
Parans har tillsammans med Uppsala Universitet och det amerikanska företaget OFS gjort en förstudie
på hur en fiberoptisk kabel som kan leda Paransljuset upp till 100 meter mot dagens drygt 20 meter
kan utvecklas. För att utveckla den nya fiberkabeln, mottagare och armaturer har Parans dessutom
erhållit 4,7 miljoner kronor från EU-projektet A2PBEER, Vinnovas Bygginovation och från Tillväxtverket.
Det gör att styrelsen i Parans vågar ta nästa steg i utvecklingen av Paransljuset. Tillsammans med OFS,
Toshiba, Tecnalia, White Arkitekter och Bartenbach sätts utvecklingsarbetet av den teknologin igång,
vilket kommer att öppna upp en väsentligt större marknad än dagens produkt gör.
För att ha resurser att matcha i utvecklingsarbetet gör vi nu denna offensiva nyemission. Vi räknar
med att den befintliga verksamheten med SP3:an och den nya hybridarmaturen kommer fortsätta att
utvecklas väl med en hel del installationer i framförallt Europa och USA.
Vår förhoppning är att den aktuella emissionen och ovan nämnda stöd skall täcka utvecklingskostnaden av den nya 100 metersversionen av Paransljuset och vidare marknadsföring av vårt nuvarande
system SP3.
Befintliga aktieägare i Parans har företräde att teckna sig i nyemissionen. För varje aktie Ni innehar,
erhåller Ni en teckningsrätt. För att teckna en ny aktie med stöd av teckningsrätter krävs det fyra
teckningsrätter. Sen är det givetvis tillåtet att teckna ytterliggare aktier, och som tidigare aktieägare har
ni subsidiär teckningsrätt, vilket innebär att befintliga aktieägare har företräde framför nya aktieägare till
aktier som erbjuds i emissionen.
Vill Ni utnyttja möjligheten till subsidiär teckningsrätt skall Ni även fylla i och sända in Anmälningssedel 3.
Har Ni vänner och bekanta som vill teckna sig i emissionen så är givetvis även de välkomna att teckna
sig. I så fall finns Anmälningssedlar att hämta på vår hemsida www.parans.com. Dessa vänner får
dock endast aktier om befintliga aktieägare inte tecknar emissionen fullt ut.
Under emissionsperioden kommer vi att åka runt på olika platser och presentera bolaget tillsammans
med AktieTorget. Datum, tid och plats finner du på vår hemsida.
Välkommen att utöka ditt ägande i Parans.
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Brev AÄ Parans 2013-09.indd 1

2013-09-02 00.06

