SLÄPP
IN LJUSET!
Parans för in solljus till ytor dit ljus
från fönster aldrig kan nå.

Inbjudan att teckna aktier i Parans Solar Lighting AB (publ)
Inför listning på AktieTorget

Parans har redan idag sålt över 100
solljussystem till flera tongivande
kunder, såsom Coca-Cola och IKEA.

Parans
Parans utvecklar och säljer naturligt solljus för inomhusmiljöer till kunder över hela
världen. Parans patenterade solljussystem leder in äkta solljus i delar av byggnader dit
solljus från fönster inte når. Tekniken öppnar stora möjligheter för företag som premierar
en god arbetsmiljö och ökad produktivitet samt fastighetsägare som eftersträvar ett
högre fastighetsvärde.
Naturlig solbelysning är nyttig
Stora fördelar med Parans solljus
•

•

•

Skrymmande alternativ såsom ljusschakt och atriumgårdar
kan undvikas då solljus leds in i byggnaden genom tunna
fiberoptikkablar. Därmed kan mer uthyrningsbar yta frigöras
vilket leder till ökade hyresintäkter för fastighetsägaren.
Parans system baseras på solenergi och är förnyelsebar.
Det innebär en minimal förbrukning av elenergi då systemet
endast förbrukar 2W.
Naturligt solljus har vetenskapligt bevisade hälsoegenskaper och medför en ökad produktivitet och en förbättrad
hälsa.

Marknaden
Parans är verksamt inom olika marknader såsom naturligt ljus,
solenergi och traditionell belysning. Bolagets kundgrupper kan
delas in i fastigheter med begränsad tillgång till naturligt ljus,
ekologiskt uthålliga byggnader och privata bostäder. Hittills har
Parans utgjort en nischad aktör inom sina marknader. Under
år 2010 avser Bolaget att utveckla ett förbättrat system och ett
större sortiment av armaturer i syfte att nå fler kundgrupper.
Lanseringen av systemet beräknas därefter ske under första
halvåret år 2011. Kapitalbehovet för utveckling och påbörjad
lansering uppgår till cirka 6 Mkr.

Parans mål
Parans har gjort en återhållsam uppskattning över den finansiella utvecklingen fram till år 2013. Bedömningen baseras på
en begränsad del av bolagets nuvarande marknad där bolaget
har fördjupade samarbeten med dess återförsäljare. De delmarknader som omfattas av bedömningen är Spanien, Italien,
Storbritannien, Frankrike, Mellanöstern, USA, Norden samt
direktförsäljning via Parans hemsida. År 2009 omfattade dessa
delmarknader 44 % av den totala försäljningen.
Enligt bolagets uppskattning kommer omsättningen att öka från
2,2 Mkr år 2009 till 20,4 Mkr år 2013. Bolaget beräknas att
uppnå ett positivt operativt kassaflöde under år 2011. År 2012
beräknas bolaget generera ett positivt resultat och under år
2013 bedöms vinstmarginalen att hamna på cirka 18 %.

Nyemission och listning på AktieTorget
Parans genomför nu en nyemission om 6 Mkr i syfte att utveckla
och lansera ett nytt solljussystem som gör det möjligt att nå en
större marknad. Värderingen av Parans före nyemissionen uppgår till 12,3 Mkr. Efter genomförd nyemission kommer aktierna
att listas på AktieTorget för daglig handel.

Fullständigt memorandum kan beställas som trycksak från
Parans Solar Lighting AB (publ)
Kämpegatan 4C
411 04 Göteborg
Tel 031-20 15 90
E-post: info@parans.com
eller läsas/laddas ner från bolagets hemsida
www.parans.com/emission.

Sweden Green Tech Building

Bostadsrättsförening i Stockholm

I första skedet samlas solljuset
upp av Parans paneler på utsidan av byggnaden. Solljuset förs
sedan in i huset genom Parans
fiberoptiska kablar. Inomhus
flödar solljuset ut genom Parans
armaturer. Denna teknologi kallas
fiberoptisk solbelysning.

Inbjudan till teckning av aktier
Intresset för alternativa energikällor har
vuxit kraftigt under senare år till följd av
den aktuella klimatdebatten. Därtill har
marknaden för människans hälsa och
välbefinnande utvecklats enormt.

INformationsträffar
JÖNKÖPING - 15/4
Aktiespararna, Stora Aktiedagen, info, www.aktiespararna.se

Stockholm - 21/4, kl 13.00
Sweden Green Tech Building, Klarabergsgatan 37
Upplev Parans produkter och träffa företagets ledning.

Föranmälan krävs. Tel. 031-201590 alt. info@parans.com
Parans förverkligar idén om en grön
teknik som samtidigt bidrar till en bättre
hälsa. Bolaget har utvecklat ett system
som gör det möjligt att leda in äkta solljus till delar av byggnader
dit ljus från vanliga fönster inte når. Det medför ett hälsosamt och
HELSINGBORG - 22/4
energisnålt inomhusklimat. Alla de positiva egenskaper som solinfo www.aktietorget.se och www.parans.com
ljus har på oss människor följer med in i byggnaden. Skadliga och
oönskade ultravioletta och infraröda solstrålar stängs dock ute.
MALMÖ - 26/4, kl.18.00
ARQUITECTO: Lapuerta Asensio Arquitectos
INSTALACIÓN de conductos de sol
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8
CLIENTE:
Colaalt.
España
Föranmälan
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STOCKHOLM - 27/4, kl.18.00
REF:
OFT · 1444 · 07
sålt över 100 solljussystem till kunder såsom Coca-Cola, IKEA

och faktiskt även Sydkoreas presidentbostad.

PREL: Ernst & Youngs lokaler, Jacobsbergsgatan 24
Föranmälan krävs. Tel. 0732-511 325 alt. peter.malmstrom@aktietorget.se

GÖTEBORG - 28/4, kl.18.00
Radisson Blu Hotel, Sa Hamngatan 59-65
Föranmälan krävs. Tel. 0513-12324 alt. vast@aktietorget.se

UPPSALA - 29/4, kl.18.00
PREL: Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Klostergatan 9
Ingen föranmälan.
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el edificio debía ser un símbolo de sostenibilidad. Bajo este contexto, el correcto aprovechamiento de la luz natural debía ser una prioridad.
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kan reduceras. Därigenom skall vi kunna nå ut på en bredare
IZQUIERDA: Los módulos de fibraóptica
konsumentmarknad och få upp volymerna ordentligt. Bolaget
PARANS se han instalado en la cubierta
del edificio, desde donde captan y
har redan kommit en bra bit på väg men behöver ytterligare
concentran la luz del sol y la transportan
por cables de fibra óptica hasta el interior.
cirka sex miljoner kronor och ett år för att nå ända fram. Därefter
Con este sistema se ilumina la sala de
prensa y los vestíbulos de escaleras del
kommer lanseringen av det förnyade produktsortimentet ske
edificio. La luz del sol se entrega mediante
terminales orientables bañando las
genom bolagets breda försäljningsnätverk.
paredes y creando u agradable efecto de

För ett par år sedan presenterade den amerikanska ambassadören
Michael Wood vårt bolag som ett av de 30 mest intressanta
svenska cleantechföretagen att investera i för amerikanska riskkapitalister. Nu får även Du möjligheten att vara med och bygga
en grönare och mer hälsosam värld!




Nils Nilsson, Grundare och VD

iluminación natural. Si pasa una nube, la
luz fluctua, de la misma forma que ocurriría
con un lucernario.

DERECHA: En la planta semisótano, las
salas de reuniones se iluminan mediante
conductos de sol DEPLOSUN GLASSTOP,
ofreciendo gran cantidad de iluminación a
estos espacios que por su particular
distribución no disponen de ventanas. El
resultado es una conexión con el exterior
gracias a la luz natural entregada por los
conductos.

Parans armaturer är särskilt
utformade för att garantera känslan
av naturligt solljus. Parans har en
serie olika armaturer anpassade
till det specifika rummets syfte
och utformning för att lysa upp
detta med hälsosamt solljus. Parans
kombinerar även naturligt ljus med
artificiellt ljus, främst LED, för att
skapa helhetslösningar. Så kallade
hybridsystem som optimerar
ljusnivån i rummet.

Pressrum på
Coca-Colas huvudkontor i Madrid

“Den amerikanska ambassadören Michael Wood listade 		
år 2008 Parans som ett av de 30 mest intressanta
svenska cleantech-företagen att investera i!”

VIK HÄR

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot.

Aktieinvest FK AB
SVARSPOST
20462156
110 06 STOCKHOLM

Tejpa här

Anmälningssedel för förvärv av aktier i Parans Solar Lighting AB (publ)
Insändes per post, fax eller inscannad via e-post till:
Anmälningstid:

6 april – 30 april 2010

Kurs:

6,00 kronor, inget courtage tillkommer

Tilldelning:

Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota

Likviddag:

3 bankdagar efter utställande av avräkningsnota

			

Fullständig information samt villkor framgår av memorandum utgivet i mars 2010 av styrelsen för Parans Solar Lighting AB. Vid en
bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen
värdering av effekten av dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta. Informationsbrev finns att ladda ner från
www.aktieinvest.se och www.parans.com/emission

A. Undertecknad anmäler sig härmed för köp enligt följande:
stycken aktier i Parans Solar Lighting AB (publ) till ovan angiven kurs.
Minsta teckningspost är 1 000 aktier och därefter i poster om 1 000 aktier.

Antal aktier

B. Om tilldelning sker ska aktierna levereras till:
VP- konto

0

0

0

Eller
Depånummer

Bank/Fondkommissionär

OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring var vänlig kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier.

C. Namn- och adressuppgifter:
Person-/ Organisationsnummer:

Postadress:

E-postadress:

Postnummer:		

Ort:

Klipp ut och skicka

För- och efternamn/ Firmanamn:

Land:		

Ort och datum

Telefonnummer:

Undertecknas av ägare (i förekommande fall behörig firmatecknare eller förmyndare)

OBS! Om teckningen avser fler än 24 000 aktier ska kopia på giltig id-handling bifogas för att anmälningssedeln ska vara giltig.
För juridisk person ska istället registreringsbevis som styrker firmateckningen, samt kopia på firmatecknares id-handling bifogas.

•
•
•
•

Undertecknad är medveten om samt medger att:
Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende
Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av memorandum utgivet i mars 2010 av
styrelsen för Parans Solar Lighting AB.
Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli.
Personuppgifter som lämnas i samband med, eller i övrigt registreras denna anmälan behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller emittenten samarbetar med.

D.Skicka in din anmälan
per post till:

eller per fax till:

eller scannad per e-post till:

Aktieinvest FK AB
Emittentservice
113 89 Stockholm

Aktieinvest FK AB
+46 (0)8 5065 1701

emittentservice@aktieinvest.se

Mer information och fullständigt memorandum kan laddas ner på
www.parans.com/emission eller beställas från Parans per post.

“Med Parans solljus är kunden inte längre
beroende av fönster för att skapa en ljus
och hälsosam inomhusmiljö”

Se Världsnaturfondens film om
Parans på vår hemsida! www.parans.com

