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DEFINITIONER
”Parans” eller ”Bolaget”

avser i detta Memorandum (”Memorandumet”) Parans Solar Lighting AB (publ),
org nr 556628-0649

”Erbjudandet”

avser erbjudandet om förvärv av units

”GCF”

avser Göteborg Corporate Finance AB, org nr 556250-9553

”Rådgivarna”

avser GCF

”Euroclear”

avser Euroclear Sweden AB, org nr 556112-8074

”AktieTorget”

avser ATS Finans AB, org nr 556736-8195 och dess bifirma ”AktieTorget”

VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE
Handel i aktien
Parans har handlats på AktieTorget sedan juni 2010.
Handelsbeteckning för aktien är PARA och ISIN-koden är SE0002392886.
Undantag från Prospektskyldighet
Detta memorandum har inte granskats, godkänts
eller registrerats av Finansinspektionen. Memorandumet avseende nyemission är undantaget från
prospektskyldighet enligt Lagen om handel med
finansiella instrument. Enligt 4§ i Lagen om handel
med finansiella instrument behöver ett prospekt inte
upprättas om ”det belopp som sammanlagt inom EES
ska betalas av investerare under en tid av tolv månader motsvarar högst 2,5 miljoner euro”, vilket så även
är fallet i föreliggande emission.
Uttalanden om framtiden
Memorandumet innehåller uttalanden av framåtriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande
syn avseende framtida händelser och finansiell
utveckling. Sådana framtidsinriktade uttalanden
förekommer främst i avsnitten Riskfaktorer samt
Målgrupper, kunder och försäljning. Orden ”avser”,
”förväntar”, ”skall”, ”kan”, ”anser”, ”bedömer”, ”förutser”, ”planerar” och liknande uttryck anger att det är
fråga om framåtriktade uttalanden. Även om Bolaget
anser att de förväntningar som återspeglas i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier
lämnas att dessa förväntningar kommer att infrias.
Framåtriktade uttalanden uttrycker endast Bolagets
bedömningar och antaganden vid tidpunkten för
Memorandumet. Läsaren uppmanas att ta del av den
samlade informationen i Memorandumet och samtidigt ha i åtanke att framtida resultat, utveckling eller
framgång kan skilja sig väsentligt från Bolagets förväntningar. Bolaget gör inga utfästelser att offentligt
uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden
till följd av ny information, framtida händelser eller
annat utöver vad som krävs enligt lag.



Marknadsinformation
Memorandumet innehåller information om Bolagets bransch, inklusive historiska marknadsdata och
branschprognoser. Bolaget har hämtat denna information från ett flertal källor, bland annat branschpublikationer. Branschpublikationerna uppger att den
historiska informationen har hämtats från olika källor
som anses tillförlitliga, men inga garantier lämnas för
att informationen är korrekt och fullständig. Bolaget kan inte garantera att informationen är korrekt.
Branschprognoser är till sin natur vidhäftade med
stor osäkerhet och ingen garanti kan lämnas att sådana prognoser kommer att infrias. Information från
tredje part har återgivits korrekt och såvitt Bolaget
kan känna till och försäkra genom jämförelse med
annan information som offentliggjorts av berörd
tredje man, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt
som skulle kunna göra den återgivna informationen
felaktig eller missvisande. Utöver information från
utomstående gör även Bolaget vissa interna bedömningar och antaganden avseende Bolagets marknad.
Dessa har inte verifierats av oberoende experter och
Bolaget kan inte garantera att en tredje part eller
någon av Bolagets konkurrenter som använder andra
metoder för datainsamling, analyser eller beräkningar
av marknadsdata, kommer att erhålla eller generera
samma resultat. Mot bakgrund härav uppmärksammas läsaren på att Memorandumet innehåller marknadsstatistik som är förenad med osäkerhet och att
ingen garanti kan lämnas för dess riktighet.
Spridning av Memorandumet
Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i annat land än Sverige. Memorandumet får inte
distribueras i Kanada, USA eller något annat land där
distributionen kräver ytterligare åtgärder eller strider
mot regler i sådant land. För Memorandumet gäller
svensk rätt. Tvist rörande innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.
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Rådgivare
Göteborg Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Bolaget med anledning till förestående
nyemission och har biträtt Bolaget i upprättande av
detta Memorandum. Då samtliga uppgifter i Memorandumet härrör från Bolaget friskriver sig Göteborg
Corporate Finance från allt ansvar i förhållande till
aktieägare i Bolaget och avseende andra direkt
eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om
investering eller andra beslut som helt eller delvis
grundas på uppgifter i detta Memorandum.
Viktig information om AktieTorget
Bolag som är noterade på AktieTorget har förbundit sig att följa AktieTorgets noteringsavtal, vilket
bland annat innebär att bolagen ska säkerställa att
aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller
korrekt, omedelbar och samtidig information om
alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. Noteringsavtalet återfinns på AktieTorgets
hemsida, www.aktietorget.se/documents/AktieTorget/AktieTorget%20_Listing_Agreement_160703.
pdf.
Utöver ovanstående är Bolaget skyldigt att följa
övriga tillämpliga lagar, författningar och rekommendationer som gäller för bolag som är noterade
på AktieTorget.



AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är
ett värdepappersbolag under Finansinspektionens
tillsyn. AktieTorget driver en så kallad MTF-plattform. I lagar och författningar ställs lägre krav på
bolag som är noterade på MTF-plattform än på
bolag som är noterade på en så kallad reglerad
marknad. En stor del av de regler som lagstiftaren
ställer endast på reglerad marknad har AktieTorget
dock infört genom sitt noteringsavtal. AktieTorget
tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem som
är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer
som är anslutna till Nasdaq OMX Stockholm. Det
innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som
är noterade på AktieTorget kan använda sin vanliga
bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag
på AktieTorget går att följa på AktieTorgets hemsida
(www.aktietorget.se), hos de flesta internetmäklare och på hemsidor med finansiell information.
Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i
dagstidningar. Aktierna som nyemitteras i denna
nyemission kommer att bli föremål för handel på AktieTorget. Styrelsen i Bolaget avser i dagsläget inte
verka för att Bolaget ska ansluta sig till någon annan
marknadsplats.
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ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Erbjudandet
Erbjudandet avser en företrädesemission av units om cirka 11,4 MSEK i Parans Solar Lighting AB. En (1) befintlig
aktie i bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Det krävs fyra (4) uniträtter för teckning av en (1) unit. Varje unit består
av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Större teckning än vad erhållna rätter ger
rätt till kan inlämnas. Teckning utan företräde är också möjlig.
Teckningstid:

24 april – 12 maj 2017

Teckningskurs

3,25 kronor per unit. Courtage utgår ej

Teckningspost (utan företräde)

2 000 units (6 500 kr)

Vederlagsfri teckningsoption

För varje unit som tecknas ingår även en vederlagsfri teckningsoption av
serie TO1. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna ytterligare en aktie
för 3,90 kr med utnyttjande period 28 maj – 21 juni 2018. Optionen
avses listas snarast möjligt under dess löptid.

Emissionsbelopp vid full teckning

11 382 156,50 SEK.

Övertilldelningsemission

För att bredda ägandet i Bolaget ytterligare avser styrelsen besluta om en
övertilldelningsemission om ytterligare högst 3 250 000 SEK motsvarande 1 000 000 units att nyttjas för att tillgodose en eventuell överteckning
i unitemissionen samt möjliggöra för styrelsen att besluta om riktad
emission till investerare. För specificerade villkor avseende övertilldelningsemissionen hänvisas till rubrik “Övertilldelningsemission” i avsnittet
“Villkor och anvisningar” i detta memorandum.

Antal nyemitterade units vid full
teckning

3 502 202 st.

Antal aktier innan emissionen

14 008 806

Värdering (pre-money)*

45 528 619,5 SEK

Aktiens kortnamn

PARA

ISIN-kod

Parans-aktie har ISIN-kod: SE0002392886
BTU ISIN-kod: SE0009832827
UR ISIN-kod: SE0009832819
TO1 ISIN-kod: SE0009857923

*Pre-money värderingen baseras på emissionskursen som är satt till 3,25 SEK, ca 23 procent rabatt, mot volymvägd avslutskurs på marknadsplatsen under 20 dagar, den 21 februari till den 20 mars 2017
Emissionen omfattar 3 502 202 units. Detta medför att
aktiekapitalet ökar med 875 550,50 kronor till totalt
4 377 751,50 kronor. Utöver detta omfattar emissionen
även att 3 502 202 teckningsoptioner ges ut. Bolagets
aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med ytterligare högst 875 550,50
kronor till 5 253 302 kronor. De erbjudna aktierna i
emissionen motsvarar cirka 20 procent av aktiekapitalet
och cirka 20 procent av rösterna i Bolaget efter genomförd emission (antal aktier i erbjudandet delat med det
totala antalet aktier efter erbjudandet), förutsatt fullt
tecknat erbjudande exklusive teckningsoptionerna och
övertilldelningen. Emissionen tillför Bolaget ca 11,4
MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas

Erbjudandet i sammandrag

uppgå till sammanlagt cirka 1,31. Vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna kommer ytterligare 13 658 587,80
kr att tillföras Bolaget. Bolaget har även möjlighet att
genomföra en övertilldelningsemission vid stort intresse
om upp till ca 3 250 000 kr. Vid utnyttjande av denna
övertilldelning kommer aktiekapitalet att öka med 250
000 kronor och ytterligare 250 000 kronor vid utnyttjande av teckningsoptionerna. Detta medför även ytterligare en utspädningseffekt för befintliga aktieägare om
ca 5,4 procent av rösterna och aktiekapitalet i Bolaget,
förutsatt fullt tecknad övertilldelningsemission exklusive
teckningsoptionerna.
1 Ersättning till juridiska och finansiella rådgivare samt övriga
omkostnader i samband med emissionen
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Väsentliga händelser 2016/2017
•• Anders Koritz tar över som VD efter Nils Nienhardt. Nils tillträder istället rollen som Product
Manager.
•• Parans påbörjar en omfattande rekryteringsprocess. Säljorganisationen skall fyrdubblas och
installations-och serviceorganisationen förstärks. Operativ chef, Lennart Ahlstedt, rekryteras
med ansvarar för utveckling, inköp och produktion. Lennart kommer närmast från TTS
Marine där han arbetade med att utveckla en Supply Chain-organisation i Bolaget. Tidigare
har han arbetat inom Ericsson, SKF och Volvo med supply och sourcing på global nivå.
•• Första SP4-försäljningen görs till Art Gallery of Western Australia i Perth, Australien.
Ordervärdet uppgår till cirka 225 000 kr.
•• Första försäljningen av SP4-systemet till den indiska marknaden. Ordervärdet uppgår till 730
000 kr.
•• Första försäljningen av SP4-systemet till Dubai. Ordervärdet uppgår till 110 000 kr.
•• Första försäljningen av SP4-systemet till Spanien och England. Ordervärdet uppgår till
350 000 kr.
•• Tecknande av distributörsavtal med Wasco Skylights för den amerikanska marknaden
(USA). Wasco har en stark säljorganisation med räckvidd i hela USA och de har det optimala
nätverket av kunder, arkitekter och installationspartners som Parans behöver i denna
högprioriterade marknad.

Erbjudandet i sammandrag
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RISKFAKTORER
En investering i Parans utgör en affärsmöjlighet, men är även förknippad med risker. Dessa
risker kan på grund av omvärldsfaktorer och bolagets affärsinriktning vara svåra att bedöma
och kvantifiera. Hela det investerade kapitalet kan förloras. I bolag med ringa eller begränsad historik kan risken ses som särskilt stor. För att bedöma bolaget är det viktigt att beakta
de personer som kommer att driva verksamheten, deras bakgrund samt riskprofilen i den
verksamhet som ska bedrivas.
Nedan följer en övergripande redogörelse för
riskfaktorer som styrelsen för Parans har bedömt
skulle kunna ha betydelse för bedömningen av
Bolagets verksamhet, dess aktie och framtidsutsikter. Riskfaktorerna är beskrivna utan inbördes
rangordning och gör inte anspråk på att vara

heltäckande. Det innebär att det kan finnas andra
faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet
och lönsamhet. Utöver de risker som anges nedan samt andra förekommande faktorer bör investeraren även noggrant beakta övrig information i
detta memorandum.

VERKSAMHET OCH BRANSCHRELATERADE RISKER
KONJUNKTURUTVECKLING

KONKURRENS

Externa faktorer av mer generell karaktär såsom
utbud och efterfrågan samt ekonomiskt klimat,
kan inverka på Bolagets verksamhet och lönsamhet. Dessa faktorer är inte påverkbara av Bolagets ledning.

Marknaden för naturligt ljus har hittills bestått av
ett flertal olika tekniker. Parans saknar för närvarande reella konkurrenter inom sin teknik på de
marknader som Bolaget befinner sig inom. Det är
dock troligt att fler aktörer kommer att göra inträde på marknaden under de närmaste åren vilket
till viss del bör påverka Bolagets verksamhet.

MARKNADSUTVECKLING
Marknaden för naturligt ljus har visat en stark
tillväxt under de senaste åren, till följd av den
ökade medvetenheten om solljusets positiva
hälsoegenskaper. Det är ledningens uppfattning
att marknaden kommer att fortsätta att utvecklas
och växa under de närmaste åren. Om den generella marknadstillväxten avtar, kan dock Bolagets
intäkter, kostnader och aktievärdering påverkas
negativt.

POLITISKT KLIMAT
Parans verksamhet kan komma att påverkas
av framtida politiska beslut rörande Bolagets
verksamhet och marknad. Under senare år har
frågeställningar kring miljö och energibesparingsåtgärder aktualiserats från politiskt håll, vilket
generellt sett gynnar Bolagets verksamhet.

Riskfaktorer

LEVERANTÖRER
Parans har idag ett mycket nära samarbete med
ett fåtal leverantörer vilket innebär att Bolaget är
mycket beroende av dessa på kort sikt.
Det kan inte uteslutas att leverantörer väljer att
avsluta sina samarbeten med bolaget vilket kan
få en negativ inverkan på verksamheten. Bolaget
är även i mycket hög utsträckning beroende av
kvalitén på de produkter som leverantörerna
levererar.

BEGRÄNSADE RESURSER
Parans är ett litet bolag med begränsade resurser
vad gäller ledning, administration och kapital. För
genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för bolaget optimalt
sätt. Det finns en risk att bolagets resurser inte
räcker till och därmed drabbas av såväl finansiellt
som operativt relaterade problem.
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BEROENDE AV NYCKELPERSONER OCH
MEDARBETARE
Parans baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är även i framtiden beroende av att kunna
finna kvalificerade medarbetare som kan vidareutveckla Bolagets produkter.

FÖRSÄLJNING
Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det mottagande
av marknaden som memorandumet förespeglar.
Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och
återförsäljaravtal kan upphöra vilket, åtminstone
på kort sikt, kan påverka Bolagets försäljning.

KONKURRENTER
Parans verkar på en konkurrensutsatt marknad.
Det kan inte uteslutas att en ökad konkurrens
från marknadsaktörer med större finansiella resurser kan leda till minskade tillväxtmöjligheter
eller att Bolagets verksamhet på andra sätt påverkas negativt.

INTJÄNINGSFÖRMÅGA OCH FRAMTIDA
KAPITALBEHOV
Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än
beräknat, innan bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte heller uteslutas att Parans i
framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan
anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor.
Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig
omfattning kan påverka bolagets marknadsvärde negativt.

FÖRMÅGAN ATT HANTERA TILLVÄXT
I takt med att organisationen växer behöver
effektiva planerings- och ledningsprocesser utvecklas. Om Bolaget misslyckas med att hantera
en snabb tillväxttakt kan detta få negativa konsekvenser för verksamheten och lönsamheten.

Riskfaktorer

REGELVERK OCH TILLSTÅND
Bolagets verksamhet är beroende av ett flertal
produktcertifieringar innan produkterna är färdigutvecklade för att säljas på marknaden. Det
kan inte uteslutas att produktcertifieringar tar
längre tid än vad som beräknats, vilket kan påverka Bolagets kassaflöde negativt.

SAMARBETSAVTAL MED EXTERNA
PARTER
Parans har ett fåtal personer anställda utan samarbetar med ett flertal externa konsulter inom
framförallt produktutveckling och marknadsföring. Dessa samarbeten kan komma att förändras i framtiden och nya samarbeten kan uppstå.
Beroende av Bolagets förmåga att skapa väl
fungerande samarbeten med externa samarbetspartner, kan Bolagets verksamhet påverkas.

PRODUKTIONSRISK
Fabriken och produktionsutrustningen där Bolagets produkter tillverkas kan allvarligt skadas vid
till exempel brand eller strömavbrott. Vid återtagande av produkter kan stora kostnader uppstå,
både på grund av direkta kostnader och i form
av minskat anseende. För att öka effektiviteten
ser Parans löpande över kapacitetsutnyttjandet
inom tillverkningen. Att flytta produktion från
en fabrik till en annan är en komplex process
som kan medföra störningar och förseningar i
produktionen, något som i sin tur kan leda till
leveransproblem.

FORSKNING & UTVECKLING
Parans har investerat resurser i forskning och
utveckling och kommer även framöver att göra
så. Det finns en risk att Bolaget fattar felaktiga
investeringsbeslut avseende produktutveckling,
vilket skulle hämna Bolagets utveckling och resultera i vikande försäljning och resultat.
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AKTIEMARKNADSRELATERADE RISKER
KURSFALL PÅ AKTIEMARKNADEN

TECKNINGSOPTIONER

Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika
orsaker så som räntehöjningar, politiska utspel,
valutakursförändringar och sämre konjunkturella
förutsättningar.

I föreliggande emission utgörs erbjudandet av
units med aktier och teckningsoptioner. Teckningsoptionerna är en rätt att under en bestämd
period i framtiden få köpa ett visst antal nyemitterade aktier i Bolaget till ett i förväg bestämt
pris. Teckningsoptionerna kan överlåtas och de
teckningsoptioner som ingår i det aktuella erbjudandet avses att listas för handel på Aktietorget.

Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. Aktier i Parans påverkas på
samma sätt som alla andra bolags aktier av dessa
faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara
problematiska att förutse och skydda sig mot.

LIKVIDITET I HANDELN
Likviditeten i handeln med Bolagets aktie kan
vara begränsad. Detta kan förstärka fluktuationerna i aktiekursen. Begränsad likviditet i aktien
kan även medföra problem för en innehavare att
sälja sina aktier. Det finns ingen garanti för att
aktier i Parans kan säljas till en för innehavaren
vid varje tidpunkt acceptabel kurs.

FRAMTIDA UTEBLIVEN UTDELNING
Parans ska ses som ett utvecklingsbolag. Bolaget
har sedan grundandet inte genomfört några utdelningar till aktieägarna. Det är ledningens avsikt
att under de närmaste åren använda genererade
vinstmedel till att utveckla Bolagets verksamhet
och befästa dess position på marknaden. Det är
Bolagets styrelse som beslutar om utdelning till
aktieägarna utifrån rådande förutsättningar för
verksamheten. En framtida värdeökning i Bolagets aktier ligger således under närmaste åren
främst i en ökande aktiekurs.

En teckningsoption har ett värde bara om det
förutbestämda priset understiger marknadspriset för den underliggande aktien vid teckningstillfället. Detta medför att förändringarna hos
optionens marknadsvärde kan bli kraftiga i båda
riktningar, och att sannolikheten för att teckningsoptioner kan bli helt värdelösa är större än
för exempelvis aktier.
Det kan således inte garanteras att de teckningsoptioner som ingår som en del i de ”units”
som omfattas av föreliggande erbjudande kommer att öka i värde eller att de ens representerar
ett värde vid den tidpunkt de löper ut. Det kan
heller inte garanteras att likviditeten i handeln
med dessa teckningsoptioner är tillräckligt god
för att de skall kunna avyttras till för innehavaren
acceptabla villkor.

HANDEL PÅ AKTIETORGET
Bolagets aktie handlas på AktieTorget. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn.
AktieTorget driver en handelsplattform (MTF),
vilket inte är en reglerad marknad. Aktier som
är noterade på AktieTorget omfattas inte av lika
omfattande regelverk som de aktier som är upptagna till handel på reglerade marknader. AktieTorget har ett eget regelsystem, som är anpassat
för mindre bolag och tillväxtbolag, för att främja
ett gott investerarskydd. Som en följd av skillnader i de olika regelverkens omfattning, kan en
placering i aktier som handlas på AktieTorget vara
mer riskfylld än en placering i aktier som handlas
på en reglerad marknad.

Riskfaktorer
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”

Parans Solar Lighting erbjuder fiberoptiska lösningar för att ta in naturligt
solljus in i byggnader där människor vistas dagligen. Genom mottagare på
taket kan vi leda det naturliga ljuset så långt som 100 meter in i byggnaden
till den plats där du arbetar och vistas dagtid.”

Riskfaktorer
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VD HAR ORDET
Alla vet att solljus är viktigt för oss människor. Vi behöver det för att fungera bra och vi vet också
att naturligt solljus gör att vi får bättre motståndskraft mot sjukdomar och att vi blir piggare.
De flesta av oss människor tillbringar dock en betydande del av dagarna inomhus. Många av oss spenderar så mycket som 90% av vår vakna tid inomhus,
och går därför miste om mycket av allt det positiva
som det naturliga solljuset ger oss.
Parans Solar Lighting erbjuder fiberoptiska lösningar för att ta in naturligt solljus in i byggnader där
människor vistas dagligen. Genom mottagare på taket kan vi leda det naturliga ljuset så långt som 100
meter in i byggnaden, till den plats där du arbetar
och vistas dagtid.
Under de senaste åren har bolaget gått från att vara
ett teknikutvecklingsbolag till att börja sälja sina system, och man har fram till idag sålt drygt 500 system
av den äldre produkten SP3.
Under våren 2016 introducerade Parans sitt helt nyutvecklade och banbrytande system SP4. I och med
denna produktgeneration ökar kunderbjudandet
betydligt, där vi går från att kunna leda ljuset endast
15 meter in i byggnader till att nu kunna leda det 100
meter, eller 30 våningar ner i en fastighet. Prestandaökningen innebär dessutom att ljusintensiteten
ökar mellan 4–6 gånger på jämförbara kabellängder.
Den nya SP4:an är tillika uppkopplad mot internet,
vilket gör att vi kontinuerligt tar emot driftdata och
därigenom kan skapa ytterligare kundvärden i olika
kringtjänster.
Bolaget har sedan ett halvår tillbaka påbörjat arbetet
med att bygga en plattform för kraftig tillväxt. De
krav som ställs på oss för att vi skall kunna växa innebär att vi måste stärka vår förmåga inom flera delar
av bolaget, allt från inköp till produktion. Vi måste
också öka vår förmåga gentemot våra kunder, och
skapa en hög servicenivå med snabb responstid.
Vi har sedan hösten 2016 påbörjat rekrytering för
att stärka organisationen i vissa funktioner och fram
till idag har vi fått många av de viktigaste resurserna
på plats. Det återstår dock några positioner att fylla
inom försäljning och teknikutveckling, och vi har
som ambition att detta skall vara klart under våren.
Det industrialiseringsarbete som under vintern genomförts på den nya SP4:an har inneburit att vi nu
har etablerat en leverantörsbas som kan försörja oss
med komponenter när volymerna successivt ökar. Vi
har också gjort ett flertal uppgraderingar av delsystemen så att vi nu i en större utsträckning använder
oss av standardkomponenter, vilket borgar för en
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stabil drift. Vi har
dessutom utvecklat
en mer industriell
metod för att testa
och kalibrera slutmonterade system
för att säkerställa
en jämn och hög
prestanda på våra
system som är i drift.
En viktig satsning
som påbörjats och
som kommer att
fortsätta är förstärkningen av säljorganisationen. Vi har nu ansvariga personer som är
fulltidsdedikerade mot den amerikanska marknaden
samt mot UAE (Abu Dhabi och Dubai) och vi börjar
redan se resultat. Även om vi har valt att fokusera
mot ett mindre antal, men dock desto större, marknader så utvecklar vi samtidigt vårt agentnätverk
mot ett antal andra marknader i Europa och i viss
utsträckning i Asien.
Vi upplever ett stort intresse för vår nya produktgeneration, SP4, och med en stark plattform att bygga
vidare på kommer vi också ha den nödvändiga förmågan som behövs för att både kunna sälja större
volymer men också att kunna hantera ökade produktionsvolymer med bibehållen hög kvalitet.
Byggandet av det nya Parans innebär samtidigt att vi
tar på oss en större men nödvändig kostnadsmassa.
Vi kommer använda det kommande kapitaltillskottet
till att fortsätta byggandet av bolaget enligt det jag
beskrivit ovan och för att fortsätta satsningen på att
stärka vår kommersiella förmåga.
Det intresse och den entusiasm jag upplever ute i
marknaden för våra produkter är verkligen inspirerande. I skrivande stund befinner jag mig i USA med
vår lokala distributörs hela säljorganisation, och
intresset och engagemanget jag upplever är starkt.
Jag ser med tillförsikt fram emot de kommande åren.
Det kommer att bli en riktigt spännande resa!
Göteborg den 10 april 2017
Anders Koritz
Verkställande direktör
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INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER
Stämman beslutade på den extra bolagsstämman
den 5 april 2017, att öka Bolagets aktiekapital
med högst 1 125 550,50 SEK genom en emission
av högst 4 502 202 aktier (“Erbjudandet”). Stämmans beslut medför vidare att högst 4 502 202
teckningsoptioner ges ut. Bolagets aktiekapital kan
genom utnyttjandet av teckningsoptionerna komma
att ökas med ytterligare högst 1 125 550,50 SEK.
Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieägare. Större teckning än vad erhållna rätter ger rätt till kan
inlämnas. Teckning utan företräde är också möjlig.
Teckningskursen i Erbjudandet har fastställts till
3,25 kr per unit.
Rätt att teckna units skall med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid fyra (4) innehavda och registrerade aktier ska berättiga till teckning
av en (1) unit. Anmälan av teckning av units med
stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant
betalning under tiden från och med den 24 april
2017 till och med den 12 maj 2017. Uniträtterna är
fritt överlåtbara och kommer att handlas på̊ Aktietorget från och med 24 april 2017 till och med den
10 maj 2017.
För det fall inte samtliga nya units tecknas med
företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av
units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan
fördelning ska i första hand ske till tecknare som
tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de
var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och
vid överteckning i förhållande till det antal units
som sådana personer tecknat i emissionen och, i
den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat
units utan stöd av uniträtter och, vid överteckning, i
förhållande till det antal units som sådana personer
anmält för teckning, och i den mån detta inte kan
ske, genom lottning.
Vid full teckning inbringar emissionen, exklusive eventuell övertilldelningsemission, cirka 11,4
MSEK före emissionskostnader som beräknas
uppgå till cirka 1,3 MSEK2. Vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna kommer ytterligare ca 13,7

MSEK att tillföras Bolaget. För nuvarande aktieägare som inte tecknar sig i Erbjudandet uppstår en
utspädningseffekt om cirka 20 procent (beräknat
som antalet aktier i emissionen dividerat med antalet aktier efter fulltecknad emission) eller 3 502 202
aktier förutsatt fullt tecknat erbjudande exklusive
teckningsoptionerna och övertilldelningen. Anmälan om teckning av units ska ske under perioden
24 april – 12 maj 2017. Vid full teckning, exklusive
eventuell riktad emission, kommer aktiekapitalet att
öka från 3 502 201 kr till 4 377 751,50 kr och antalet aktier kommer att öka från 14 008 806 aktier
till 17 511 008 aktier. Utöver detta omfattar emissionen även att högst 3 502 202 teckningsoptioner
ges ut. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande
av teckningsoptionerna komma att ökas med ytterligare högts 875 550,50 kronor till 5 253 302 kronor.
Bolaget har även möjlighet att genomföra en övertilldelningsemission vid stort intresse om upp till 3 250
000 SEK. Vid utnyttjande av denna övertilldelning
kommer aktiekapitalet att öka med 250 000 kronor
och ytterligare 250 000 kronor vid utnyttjande av
teckningsoptionerna. Detta medför även ytterligare
en utspädningseffekt för befintliga aktieägare om ca
5,4 procent av rösterna och aktiekapitalet i Bolaget,
förutsatt fullt tecknad övertilldelningsemission exklusive teckningsoptionerna.
Bolagets

Styrelsens försäkran
Detta Memorandum har upprättats av styrelsen för
Parans Solar Lighting AB med anledning av Erbjudandet. Styrelsen i Bolaget är ansvarig för innehållet
i Memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen
vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att
säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, såvitt
styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle
kunna påverka dess innebörd.
Göteborg den 10 april 2017
Parans Solar Lighting AB
Styrelsen

2 Ersättning till juridiska och finansiella rådgivare samt
övriga omkostnader i samband med emissionen.

Inbjudan att teckna aktier
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BAKGRUND OCH MOTIV
Parans utvecklar, säljer och marknadsför äkta solljus för inomhusmiljöer genom en global närvaro
till kunder över hela världen. Med Parans patenterade solljussystem är det möjligt att leda in solljus i delar av byggnader dit solljus från fönster inte når.
2016 var ett händelserikt år för Parans. Bolaget har
genomfört en lyckad nyemission under april, genomgått organisatoriska förändringar bla tillsatt en
ny VD och lanserat den fjärde generationen Paransljus SP4. Bolaget har sålt SP4-systemet till Australien, Indien, Dubai och till den svenska marknaden.
Inledningen av 2017 har fortsatt samma stil som
2016 avslutades. En operativ chef och en affärsutvecklare anställs i enlighet med Parans långsiktiga
plan att bygga upp bolaget inför en potentiellt kommande volymökning. Arbetet med att hitta en försäljningschef fortsätter under våren. Bolaget ingick
under mars månad ett långsiktigt samarbetsavtal
med en distributör för den amerikanska marknaden
och ytterligare ordrar av SP4-systemet erhålls från
England och Spanien.
Styrelsen i Parans bedömer att det är av stor strategisk betydelse att säkerställa en god likviditet i
bolaget för att kunna finansiera den kommande
expansionen och för att kunna lägga en grund för
Bolagets fortsatta framgång. Bolaget avser att bygga ett stabilt distributions- och servicenätverk samt
hålla en hög marknadsnärvaro under 2017 vilket bör
positionera bolaget bra på en marknad som växer
allt mer. Det framgår även i Bolagets revisionsberättelse att Bolaget under 2017 kommer att behöva ett
kapitaltillskott för fortsatt finansiering.

KAPITALANVÄNDNING
De medel som tillförs inom ramen för förestående
emission, exklusive emissionskostnader, planeras
huvudsakligen att användas enligt nedan:
(MSEK)
Personalkostnader

6,40

Försäljnings- och marknadskostnader

1,10

Produktionsutveckling

0,60

R&D kostnader

0,60

Övriga verksamhetskostnader

1,40

Summa

10,1

Bolaget ser också möjligheten att under 2017 öka
försäljningsintäkterna vilka i bästa fall kan komma
att ge ett nettokassatillskott. Dessa eventuella intäkter är inte inberäknade i Bolagets finansplan för
nästkommande 12 månader.
Vid utnyttjandet av eventuell övertilldelningsemission kommer dessa medel att användas till att ytterligare stärka Bolagets organisation.

Mot bakgrunden av ovanstående förutsättningar
söker nu Parans i föreliggande emissionserbjudande
cirka 11,4 MSEK exklusive emissionskostnader som
enligt planerna skall räcka för löpande drift minst 12
månader efter avslutad emission. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer ytterligare ca
13,7 MSEK att tillföras Bolaget vilket avses användas till vidare industrialisering och kommersialisering av SP4 samt organisationsutveckling.

Bakgrund och motiv
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 20 april 2017 är
aktieägare i Parans Solar Lighting AB (publ) (”Parans”
eller ”Bolaget”) äger företrädesrätt att teckna units i
företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av
aktier. Fyra (4) per avstämningsdagen innehavda aktier
berättigar till teckning av en (1) nyemitterad unit till
kursen 3,25 kronor per unit. Varje unit består av en (1)
aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie
1 (TO 1).
Uniträtter
Aktieägare i Parans erhåller för en (1) på avstämningsdagen innehavda aktier, en (1) uniträtt (av Euroclear
Sweden AB (nedan ”Euroclear”) benämnd uniträtt
(”UR”)). Det krävs fyra (4) uniträtter för att teckna en
(1) ny unit, var och en bestående av en (1) aktie och en
(1) vederlagsfri teckningsoption av serie 1.
Teckningsoptioner av serie 1
En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie
för 3,90 kr med utnyttjande period 28 maj – 21 juni
2018.
Teckningskurs
Teckningskursen är 3,25 kronor per unit, d.v.s. 3,25
kronor aktie. Courtage utgår ej.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till
deltagande i emissionen är den 20 april 2017. Sista dag
för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i
emissionen är den 18 april 2017. Första dag för handel
i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i emissionen är
den 19 april 2017.
Teckningstid
Teckning av units med stöd av uniträtter skall ske under tiden från och med den 24 april 2017 till och med
den 12 maj 2017. Efter teckningstidens utgång blir
outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt
värde. Outnyttjade uniträtter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från
Euroclear. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, detta skall ske senast sista
dagen i teckningsperioden.
Handel med uniträtter
Handel med uniträtter äger rum på AktieTorget under perioden 24 april 2017 till och med den 10 maj
2017. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank
eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att
genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter
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som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger,
under teckningstiden, samma rätt att teckna nya units
som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på̊ sina
innehav i Bolaget på̊ avstämningsdagen.
Ej utnyttjade uniträtter
Uniträtter som ej sålts senast den 10 maj 2017 eller utnyttjats för teckning av units senast den 12 maj 2017,
kommer att bokas bort från samtliga vp-konton utan
ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av uniträtter.

EMISSIONSREDOVISNING OCH
ANMÄLNINGSSEDLAR
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på
avstämningsdagen den 20 april 2017 är registrerade i
den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel,
anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter
samt teaser för teckning i emissionen. Fullständigt
Informationsmemorandum kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.parans.com, Mangold
Fondkommissions hemsida www.mangold.se samt på
AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.
Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken
särskilt förda förteckning över panthavare med flera,
erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter
på aktieägares VP-konto utsändes ej.
Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning av units med stöd av uniträtter kan ske genom kontant betalning under perioden från och med
den 24 april till och med den 12 maj 2017. Observera
att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att
nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i
enlighet med något av nedanstående två alternativ.

1. FÖRTRYCKT INBETALNINGSAVI FRÅN
EUROCLEAR
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av units ska den förtryckta
inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Den
särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas.
Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är bindande.
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2. SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL
I det fall ett annat antal uniträtter utnyttjas än vad
som framgår av den förtryckta inbetalningsavin
från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln
användas.
Anmälan om teckning genom betalning ska ske i
enlighet med de instruktioner som anges på den
särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte användas.
Särskild anmälningssedel kan beställas från Mangold
via telefon, e-post eller laddas ned från hemsidan
enligt nedan.
Särskild anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda senast kl. 15.00 den 12 maj 2017. Eventuell
anmälningssedel som sänds med post bör därför
avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast
en anmälningssedel per person eller juridisk person
kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att
beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Anmälan är bindande.
Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas
till:

MANGOLD FONDKOMMISSION AB
Emissioner/Parans
Box 55691
102 15 Stockholm
Fax: 08-503 015 51
Tfn: 08-503 015 95
Email: ta@mangold.se (inskannad anmälningssedel)
Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Parans är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare
erhåller ingen emissionsredovisning utan endast
anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter
samt teaser. Teckning och betalning skall istället ske
i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.
Teckning utan stöd av företrädesrätt
För det fall samtliga units inte tecknas med stöd av
företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående units vilka tecknats utan stöd av
företrädesrätt. Vid överteckning av units sker fördelningen av styrelsen enligt tidigare aktieinnehav om
utrymme finns och till var och en om detta behövs
för att försöka fylla emissionen.
Teckning av units utan företrädesrätt ska ske under
samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 24 april 2017
till och med den 12 maj 2017. Styrelsen i Parans
förbehåller sig rätten att under alla omständigheter
förlänga teckningstiden. En sådan förlängning skall
meddelas senast den 12 maj 2017. Anmälan om
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teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan uniträtter ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Mangold
med kontaktuppgifter enligt ovan. Anmälningssedeln
kan beställas från Mangold via telefon, e-post eller
laddas ned från hemsidan. Privatpersoner kan även
fylla i och skicka in anmälningssedeln elektroniskt
till Mangold via deras hemsida, www.mangold.se.
Anmälningssedeln kan även laddas ned från Parans
hemsida, www.parans.com, från Mangold Fondkommissions hemsida www.mangold.se samt på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se
Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda senast
kl. 15.00 den 12 maj 2017. Anmälningssedel som
sänds med post bör därför avsändas i god tid före
sista teckningsdagen. Det är endast tillåtet att sända
in en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av
uniträtter. För det fall er än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas.
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel
kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är
bindande.
Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde
till sin förvaltare enligt dennes rutiner.
Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej
aktieägare bosatta i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika samt Nya
Zeeland) och vilka äger rätt att teckna units i emissionen, kan vända sig till Mangold Fondkommission
på telefon enligt ovan för information om teckning
och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya
Zeeland kommer inga uniträtter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa
länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att
teckna units i Parans till aktieägare i dessa länder.
Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av
företrädesrätt
I första hand skall tilldelning ske till Bolagets tidigare
aktieägare och vid överteckning sker pro-rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och, om detta inte är möjligt genom lottning.
I andra hand skall tilldelning ske till övriga som anmält
intresse om att få teckna units utan stöd av uniträtter
och, vid överteckning, i förhållande till det antal units
som respektive intressent anmält att få teckna och,
om detta inte är möjligt, genom lottning.
Besked om tilldelning vid teckning utan
företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av units, tecknade
utan företrädesrätt, lämnas genom översändande
av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota.
Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter
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utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.
Erläggs inte likvid i rätt tid kan antal units komma
att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid
sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit
tilldelning av dessa units komma att få svara för hela
eller delar av mellanskillnaden.
De som tecknar units utan företräde genom sin
förvaltare kommer att erhålla besked om teckning
enligt sin förvaltares rutiner.
Betald tecknad unit (BTU)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear
så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några
bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av
betalda tecknade units (BTU) skett på tecknarens
VP-konto.
De nytecknade antal units är bokförda som BTU
på VP- kontot tills emissionen blivit registrerad hos
Bolagsverket.
Handel med BTU
Handel med BTU kommer att äga rum på Aktietorget
mellan 24 april 2017 och till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.
Övertilldelningsemission
I det fall emissionen blir övertecknad och om styrelsen så finner det lämpligt kommer ytterligare högst 1
000 000 units utges, till samma teckningskurs 3,25
kronor per unit och fördelning sker i enlighet med
vad som gäller för företrädesemissionen.
Leverans av aktier och teckningsoptioner
Så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket,
vilket beräknas ske senast vecka 24, 2017, ombokas
BTU till aktier och teckningsoptioner utan särskild
avisering från Euroclear. Dock kan delregistrering av
emissionen komma att ske hos Bolagsverket. För de
aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.
Offentliggörande av utfallet i emissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats
kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen genom ett pressmeddelande.
Utspädning
Emissionen medför en utspädning om högst ca 33
procent av antal aktier och röster, beräknat som det
högsta antal aktier som kan komma att utges genom
emissionsbeslutet dividerat med antalet aktier efter
genomförd emission, varvid inkluderats det högsta
antal aktier som kan komma att utges på grund av
utnyttjande av under emissionsbeslutet utgivna
teckningsoptioner av serie 1 men exklusive eventuellt övertilldelningsemission.

Villkor och anvisningar

Handel i aktien
Aktierna i Parans handlas på AktieTorget (www.
aktietorget.se). Aktierna handlas under kortnamnet
PARA och har ISIN-kod SE0002392886. De nya
aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner
sker.
Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning för första
gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma
rätt till utdelning som de befintliga aktierna. Aktier
som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av
serie TO 1 medför rätt till utdelning första gången
på den avstämningsdag för utdelning som inträffar
närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid
Bolagsverket.
Aktiebok
Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare
hanteras och kontoförs av Euroclear med adress
Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 STOCKHOLM, Sverige.
Aktieägares rättigheter
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning,
rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med
mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns
tillgänglig via Bolagets hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).
Övrigt
GCF är finansiella rådgivare åt Bolaget i samband
med Erbjudandet, och samarbetar härvid med
Mangold FK AB, som är emissionsinstitut.
Värdepappren är inte föremål för erbjudande som
lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsplikt. Inga offentliga uppköpserbjudanden har
förekommit under innevarande eller föregående
räkenskapsår. Inga begränsningar i att fritt överlåta
värdepappren finns.
Anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt
ifylld anmälningssedel kan komma lämnas utan avseende. Endast en anmälningssedel per tecknare får
insändas. Lämnas fler anmälningssedlar in av samme
tecknare beaktas endast den senast inlämnade som
lämnats in inom ramen för teckningstiden. Inga til�lägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln förtryckta texten.
Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551)
och regleras av svensk rätt.
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VARFÖR INVESTERA I PARANS?
•• Unik produkt med beprövad teknik
Parans SP4 är bolagets fjärde och mest intelligenta generation av Paranssystem. Med SP4 kan Parans
erbjuda ett mer flexibelt system än tidigare med större omfång på kabellängder, antal solljuspunkter per
system och ett system som kan byggas ut om behovet ökar av ljuspunkter i ett redan installerat system.
Parans SP4 har en betydligt högre verkningsgrad än de tidigare systemen. Prestandan innebär dels att
maximala kabellängden för att leda naturligt solljus ökas från tidigare 15 meter till 100 meter. Dessutom
ökar ljusintensiteten upp till tre gånger från tidigare maximala 500 lumen till 1300 lumen på samma
kabellängd.
Parans har genom åren fått en del utmärkelser och priser bland annat av WWF och GlobalFOCUS för
”Climate Solver” då de ansåg att Parans var en av Sveriges 12 viktigaste klimatinnovatörer.

•• First Mover Advantage
Parans grundades år 2003. Den första versionen av Parans patenterade teknik, Paranssystemet, kommersialiserades under 2004. Tekniken utvecklades genom ett omfattande FoU-samarbete med Chalmers
Tekniska Högskola i Göteborg.
Parans har redan sålt 10 st av de nya Paranssystemen bland annat till stora aktörer som Google och
Nike.

•• Starkt fokus på kommersialisering och industrialisering
Bolaget har påbörjat förstärkningen av säljorganisationen och har hittills rekryterat ytterligare en säljare.
Inom kort avser bolaget slutföra rekryteringen av försäljningschef, för att därefter successivt utöka
säljorganisationen.
Parans har byggt upp en erfaren ledningsgrupp som kan ta Parans vidare mot en kommersialisering och
industrialisering.

•• Mogen/mottaglig marknad
I dag tävlar många länder för att bli ledande inom den nya energieffektiva ekonomin. Grön teknik är
under snabb frammarsch inom byggnadsindustrin. I USA beräknas marknaden för grön byggnadsteknik
att fördubblas inom de närmaste två åren.
Den snabba tillväxten har gjort olika aktörer mer medvetna om fördelarna med naturligt ljus. Företag
marknadsför sig som miljömedvetna för att förbättra sin image, attrahera kompetent personal och öka
produktiviteten, genom att infoga naturligt ljus på arbetsplatsen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2016/2017
•• Anders Koritz tar över som VD efter Nils Nienhardt. Nils tillträder istället rollen som Product
Manager.
•• Parans påbörjar en omfattande rekryteringsprocess. Säljorganisationen skall fyrdubblas och
installations-och serviceorganisationen förstärks. Operativ chef, Lennart Ahlstedt, rekryteras med
ansvarar för utveckling, inköp och produktion. Lennart kommer närmast från TTS Marine där han
arbetade med att utveckla en Supply Chain-organisation i Bolaget. Tidigare har han arbetat inom
Ericsson, SKF och Volvo med supply och sourcing på global nivå.
•• Första SP4-försäljningen görs till Art Gallery of Western Australia i Perth, Australien. Ordervärdet
uppgår till cirka 225 000 kr.
•• Första försäljningen av SP4-systemet till den indiska marknaden. Ordervärdet uppgår till 730 000 kr.
•• Första försäljningen av SP4-systemet till Dubai. Ordervärdet uppgår till 110 000 kr.
•• Första försäljningen av SP4-systemet till Spanien och England. Ordervärdet uppgår till 350 000 kr.
•• Tecknande av distributörsavtal med Wasco Skylights för den amerikanska marknaden (USA).
Wasco har en stark säljorganisation med räckvidd i hela USA och de har det optimala nätverket av
kunder, arkitekter och installationspartners som Parans behöver i denna högprioriterade marknad.

Villkor och anvisningar
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”

Under de senaste åren har bolaget gått från att vara ett
teknikutvecklingsbolag till att börja sälja sina system, och bolaget
har fram till idag sålt drygt 500 system av den äldre produkten SP3.”

Villkor och anvisningar
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VERKSAMHETSBESKRIVNING

AFFÄRSIDÉ

VISION

Parans skall marknadsföra och sälja egenutvecklade,
innovativa och energieffektiva system som gör solljus tillgängligt i alla rum för att öka humankapitalets
effektivitet och välbefinnande.

Solljus i alla rum.

VERKSAMHET

FÖRSÄLJNING

Parans grundades år 2003. Den första versionen av
Parans patenterade teknik, Paranssystemet, kommersialiserades under 2004. Tekniken utvecklades
genom ett omfattande FoU-samarbete med Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Parans kommer att fortsätta att förstärka säljorganisationen framöver. Bolaget har nu ansvariga personer som är fulltidsdedikerade mot den amerikanska
marknaden samt mot UAE (Abu Dhabi och Dubai)
där responsen för Parans produkter har varit positiv.

Hos grundarna av Parans fanns en stark passion för
innovation och hur teknik kan förbättra världen, men
också hur man kan ta avstamp i naturen för att utveckla tekniken; som en solros som följer solen hela
dagen och nyttjar solen maximalt för att må bra och
växa. Paranssystemet skapades från en önskan om
att förbättra möjligheterna att föra in solljus i klassrum och förbättra inomhusmiljön, men också en
vilja att hjälpa byggbranschen att använda material
effektivt vid uppförandet av stora byggnader utan
att behöva ge avkall på solljus inne i byggnaden.
Paranssystemet består av mottagare, fiberoptiska kablar samt armaturer. Solljuset samlas upp
av mottagare på utsidan av byggnaden. Därefter
transporteras ljuset in i byggnaden via flexibla kablar. Väl inne, flödar naturligt solljus genom Parans
armaturer.
Idag när världen strävar efter att minska sitt koldioxidavtryck är Parans lösning mer aktuell än någonsin.
Att använda solen som ljuskälla är hälsosamt, hållbart och smart.
Bolaget har nu sin fjärde produktgeneration på
marknaden med möjlighet att leda solljuset 100
meter in byggnader vilket innebär cirka 30 våningar
ner. Bolaget vänder sig främst till fastighetsägare,
arkitekter och större globala arbetsgivare över hela
världen.

Verksamhetsbeskrivning

FINANSIELLA MÅL
Styrelsen i Parans vidhåller sitt tidigare uttryckta finansiella mål (se PM 2016-05-24) om en omsättning
om minst 75 MSEK till år 2020. En finansiell plan
för de närmaste 5 åren har tagits fram som stödjer
detta. Denna plan bygger på att Parans vid en sådan
omsättning skulle kunna generera drygt 8,5 MSEK i
rörelseresultat.

PRISER
Parans har genom åren fått en del utmärkelser och
priser. Här lyfts några av dem fram. WWF och GlobalFOCUS tilldelade Parans ”Climate Solver”-priset
för att de ansåg Parans vara en av Sveriges 12 viktigaste klimatinnovatörer. Parans har också erhållit
”Globe Award” och ”Saving the Planet in Style”-priset av tre ledande design- och hållbarhetsorganisationer i Sverige: Konstfack, O2 Nordic, och Albaeco.
Priserna syftade till att ge uppmärksamhet till en
socialt och ekologiskt hållbar design. Parans för oss
tillbaka till naturen och skapar inomhusmiljöer där
vi trivs.
• Climate Solver
• Globe Award
• Saving the Planet in Style
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HISTORIA

2000

Bengt Steneby och Torsten Mattson utvecklar tekniken bakom Parans fiberoptiska solbelysning
genom ett FoU-samarbete med Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

2001

Innovatörerna möter övriga grundare, Nils Nilsson, Marcus Fransson och Nils Plum Wirell och
utvecklar planer på att kommersialisera innovatörernas princip för solbelysning.

2002

Parans grundas som ett 12 månaders projekt inom Chalmers Entreprenörsskola.
En marknadsundersökning genomförs med ledande arkitektbyråer i Spanien, Holland, Frankrike
och Schweiz.
Parans erhåller flera framstående utmärkelser såsom Venture Cup, Innovation Cup och
Miljöinnovation.
Det första patentet registreras.

2003

Chalmersprojektet ombildas till ett aktiebolag och under året utvecklas en fullskalig prototyp
för solbelysning.

2004

De första solljusanläggningarna levereras till IKEA i Bilbao, Spanien.
Det andra patentet registreras.

2005

En småskalig produktion sätts upp och flera solljussystem levereras till nöjda kunder.
Bolaget påbörjar en aktiv marknadsföring på Internet som väcker uppmärksamhet i flera länder.

2006

Parans tecknar återförsäljaravtal med fem återförsäljare i olika länder.
Bolaget deltar på världens största belysningsmässa, Light and Building i Frankfurt.
Parans erhåller miljöpriset Saving the Planet in Style.
Parans påbörjar utvecklingen av en industriellt producerbar solljusanläggning, som benämns
SP2. Den etablerade legotillverkaren Arkivator i Falköping kontrakteras för produktion och
logistik av SP2.

2007

Bolaget introducerar SP2 på belysningsmässan ARCH 07 i London.
Det tredje och fjärde patentet registreras.
Parans har vid slutet av året 19 återförsäljare.

2008

Bolaget genomför en omkonstruktion av SP2, som mynnar ut i en ny förbättrad version, SP2.1.
SP2.1 lanseras på ljusmässan Light Design 2008 i Las Vegas.
Den amerikanska ambassadören Michael Wood listar Parans som ett av de mest intressanta
svenska cleantech-företagen att investera i.
Parans blir listad som en ”Climate Solver” av Världsnaturfonden (WWF)
Parans erhåller Världsnaturfondens Carl Mannerfeltpris.

2009

Parans erhåller flera prestigeuppdrag däribland Coca-Colas huvudkontor i Madrid och
Sydkoreanska presidentbostaden.
Medverkar i utställningen Danskt Design Center i Köpenhamn samt på Green Tech Building i
Stockholm.
Parans påbörjar utvecklingen av nästa produktgeneration – SP3.

2010

Den 4 juni noterades Parans på AktieTorget och blir därmed ett publikt företag.
I samband med noteringen genomför Parans en nyemission som tillför bolaget 4,5 miljoner
kronor i nytt kapital.
Parans söker och får bidrag för produktutveckling från Västra Götalandsregionen, Tillväxtverket
samt Vinnova.

Historia
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2011

Parans lanserar den tredje generationen solljussystem, SP3: dubbel prestanda, halva
produktionskostnaden.
Vinnova beviljar Parans Eurekaansökan på 1,5 miljoner kronor inom ramen för EU-finansierat
stöd.

2012

Parans lanserar en hybridarmatur (L2 Hybrid).
Genombrott i USA med order på 50 system till den nya återförsäljaren WASCO samt ytterligare
30 system för algodling i USA.
Parans genomför en nyemission på totalt 4,4 miljoner kronor.

2013

Parans beviljas 2,5 miljoner kronor för EU-finansierat projekt kring energieffektiva byggnader.
Vinnovas innovationsprogram beviljar Parans 2 miljoner kronor för att utveckla 100 meter
fiberkabel för solljus.
Tillväxtverket beviljar Parans 200 000 kronor för att studera hur tekniken kan få en tydligare
plats i de miljöcertifieringssystem som blir allt vanligare i Sverige och internationellt - LEED,
BREEM och Miljöbyggnad.
Parans genomför en nyemission på 4,5 miljoner kronor för att bidra till produktutvecklingen av
SP4.
Parans solljussystem SP3 blir utvald som Leading Sustainable Solution i hållbarhetsguiden
Substainia100, som identifierar de mest innovativa hållbara lösningar i världen.

2014

Parans levererar sin största order hittills med ett ordervärde om ca 4,4 MSEK till
presidentpalatset i Kuala Lumpor i Malaysia.
Parans erhåller en utmärkelse i innovationstävlingen LYS.
För helåret 2014 levererar Parans ett positivt resultat på 2 MSEK baserat på en omsättning om
7 MSEK.
Under året erhåller Parans den största orden hittills i USA då Onario Highschool i norra
Kalifornien installerar 33 Paranssystem till ett totalt ordervärde om drygt 1 MSEK.

2015

Parans tecknar historiskt sett den största order i Sverige på 40 system för installation i en av
Volvo Cars produktionsenheter i Göteborg.
Parans och Saint-Gobain Ecophon AB tecknar samarbetsavtal för att undersöka möjligheterna
att integrera dagsljuslösningar och akustiksystem i nya system och lösningar som bättre
kombinerar solljus och rumsakustik komfort.
Närings-och innovationsministern Mikael Damberg besökte Parans som de innovationsbolag
sprunget ur Chalmers Tekniska Högskola till det idag affärsdrivande företaget.
Som en del i SME instrument H2020 fas 1 erhåller Parans 50 000 EUR för marknadsutveckling.
I målet ingick att integrera alla aktörer så som arkitekt, byggherre och brukare i en djupare
marknads-och behovsanalys.

2016

Parans lanserar fjärde generationen Paransljus på EcoBuild i London.
Google blir först med att installera fjärde generationen Paransljus – SP4.
Parans genomför en företrädesemission om 14 MSEK som blir fulltecknad.
Nike lägger en order på den fjärde generationen Paransljus.
Anders Koritz tillsätts som VD och förre VD:n Nils Nilsson tillträder rollen som CDO (Chief
Design Officer).
Ytterligare försäljningar av SP4 sker till Dubai, Indien och Australien.

2017

Parans rekryterar Lennart Ahlstedt som operativ chef (COO).
Parans ingår långsiktigt samarbetsavtal med distributör för den amerikanska marknaden
Order på SP4-system till England och Spanien
Tecknande av distributörsavtal med Wasco Skylights för den amerikanska marknaden (USA).
Wasco har en stark säljorganisation med räckvidd i hela USA och de har det optimala nätverket
av kunder, arkitekter och installationspartners som Parans behöver i denna högprioriterade
marknad.

Historia
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AFFÄRSMODELL

PARANS PATENTERADE TEKNIK OCH PRODUKTSORTIMENT
Parans är skapat med en stark passion för innovation och hur teknik kan förbättra världen. Produkten skapades från en önskan om att förbättra möjligheterna att föra in solljus i klassrum och
förbättra inomhusmiljö.

MOTTAGARE
Parans SP4 är bolagets fjärde och mest intelligenta
generation av Parans system. Med SP4 kan Parans
erbjuda ett mer flexibelt system än tidigare med större omfång på kabellängder, antal solljuspunkter per
system och ett system som kan byggas ut om behovet ökar av ljuspunkter i ett redan installerat system.

PARANSSYSTEM - SP4
Paranssystemet följer, precis som en solros, solen
under dagen. Parans SP4 kan levereras med fiberoptiska kablar upp till 100 meter vilket innebär att SP4
kan leverera solljus i byggnader som har upptill 30
våningar samt till rum djupare och längre in i byggnader. Detta gör det även möjligt att leverera solljus till
rum både under som ovan mark.
Moduluppbyggt & utbyggbart
Den nya fjärde generationen Paransljus - SP4 - är ett
modulärt system vilket innebär att det enkelt kan anpassas och byggas ut för att kunna förse de rum som
önskas med solljus. Kunden kan välja mellan fyra och
upp till 20 ljuspunkter. Kabellängden är helt kundanpassad och innebär att varje kabel på ett och samma
system kan ha sin unika kabellängd.
Solens hälsosamma fullspektrumljus
Den fjärde generationen Paransljus - SP4 - har fiberoptiska kablar som leder solen upp till 100 meter
in i byggnaden. Kvaliteten på kablarna gör att ljuskvalitén - solen hälsosamma fullspektrumljus - och
ljusstyrkan bibehålls hela vägen.
Höjer fastighetsvärdet
Kablarna hos SP4 är tunna och flexibla, vilket gör
att de kan dras både vertikalt och horisontellt och
inga strukturella ingrepp i fastigheten behöver göras.
Detta innebär att ingen uthyrningsbar yta behöver
tas i anspråk, men också att oattraktiva utrymmen
kan bli uthyrningsbara eftersom hälsosamt solljus
kan ledas till i princip alla rum där människor arbetar
och studerar.

Affärsmodell

Ingen IR- och UV-strålning
Bara den synliga delen av solljuset transporteras in,
medan IR- och UV-strålningen filtreras ut redan utomhus hos SP4. Det gör att mycket värmeenergi kan
stängas ute och att Paransljus inte bleker material
och möbler som UV-strålning gör.
SupportOnSite (SOS)
Tilläggstjänsten SupportOnSite (SOS) kommer att bli
en obligatorisk del av Parans SP4 systemet vid försäljning. Tidigare har SOS varit ett frivilligt tillval men
för att kunna erbjuda en längre garanti och samtidigt
även försäkra kunden om att ha solljus i rummet, när
solen så erbjuder, offererar bolaget inte Parans SP4
utan SOS.
Paransmottagare
SP4 mottagare följer solen över dagen för att samla
in solljus. Specialdesignade optiska linser fångar och
koncentrerar den optimala mängden solljus till Parans fiberoptiska kabel för omedelbar överföring till
byggnadens insida.
Det intelligenta Paranssystemet i SP4 gör installationen enkel, eftersom det kommer förprogrammerat
från fabrik och att mottagaren, fiberoptiska kablarna
och armaturer levereras separerade kan installationen göras i flera steg om så krävs.
Parans fiberoptiska kablar
I Parans SP4 systemet ingår, till varje lins, en fiberoptisk kabel som levereras i längder upp till 100 meter.
I och med att den fiberoptiska kabeln monteras vid
installationstillfället kan längderna variera allt utifrån
behov vid varje installation. Med 100 meter som
maximal längd innebär det att ljuset kan tas ända ner
till 30 våningar från byggnadens tak eller ner till rum
under markytan. Kablarna består av fiberoptik med
en mycket högre förmåga att transportera ljus och
samtidigt behålla solens fullspektrumljus än i tidigare
Parans system. Kablarna är tunna och flexibla. De
kan transportera ljus både vertikalt och horisontellt
och tar endast ett lite utrymme till förfogade.
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LJUSARMATURER

CUSTOMER VALUE PROPOSITION

Parans L1 Luminaire
L1 Luminaire är en ljusarmatur som sprider en del av
ljuset, vilket ger ett mjukare allmänljus, medan det
låter en del av ljuset passera i form av en kvadratisk
ljuskägla. Armaturen ger ett abstrakt intryck av ett
takfönster och sprider solljus på golvet under – ungefär som solljus som flödar genom ett fönster. Antalet armaturer till SP4 - systemet är beroende utav
hur stort det är byggt.

Customer Value Propostion (nedan förkortat CVP)
är en kort sammanfattning av de fördelar en kund
vinner vid en investering. Eftersom det är baserat
på varje enskild kunds behov är det viktigt att förstå
kunderna och marknaden de verkar för.

L1 Luminaire finns i två storlekar:
• L1 Small passar en Paranskabel – till SP3 - systemet används därför sex armaturer.
• L1 Medium passar två Paranskablar – tre armaturer används därför till varje SP3 – system.
Parans L2 Luminaire
L2 Luminaire är det enklaste sättet att integrera
Parans teknik. En ljusarmatur som enkelt monteras
genom att byta ut en standardiserad takplatta 60 x
60 cm. Armaturen finns i två varianter:
• L2 Pure: enbart solljus
• L2 Hybrid: kombinerar solljus med LED - ljus
Parans L2 Pure
Parans L2 Pure satsar allt på solljus, men har samma
praktiska format för standardtak. Varje Parans L2
Pure - armatur använder två Paranskablar – tre armaturer används därför till varje Parans SP3 - system.
Parans L2 Hybrid
Parans L2 Hybrid kombinerar riktigt solljus med energieffektivt LED - ljus. Kombinationen av ljuskällor
ger en komplett belysningslösning – när solen inte
skiner, kommer det elektriska ljuset från samma
armatur. Parans L2 Hybrid använder två Paranskablar – tre armaturer används därför till varje Parans
SP3-system.
Parans L3 Spotlight
Används för att skapa en ljuskägla (30° kon) med
hjälp av lins eller utan lins (60° kon). Parans L3 Spotlight är justerbar och riktas lätt på olika sätt. För varje
Paranskabel används en Parans L3 Spotlight – sex
armaturer används till varje Parans SP3 - system.

Affärsmodell

Generellt är fördelarna:
• högre produktivitet
• ökat välbefinnande
• ökat utnyttjande av en byggnads golvareal
• naturligt ljus utan åverkan på byggnadens yttre
• minskad klimatpåverkan
• lägre elförbrukning
Vilka av ovanstående fördelar som är intressant för
varje given kund varierar såklart och för att få en metodiskt och effektiv försäljningsprocess skall material
utvecklas som stödjer Parans CVP för de kunder/affärsområden Parans verkar på. En CVP kan beskrivas
på flera sätt men en välkänd modell är enligt följande:
• Market: tydlig definition av marknaden som
bearbetas
• Value Experience: vilka problem upplevs och
vad värderar marknaden mest
• Offering: vilka produkter eller tjänster erbjuds
• Benefits: vilka fördelar upplever marknadens
olika intressenter (köpare, konsument etc.)
• Differentiation: hur utmärker sig Parans gentemot alternativen som finns på marknaden
• Proof: vilka bevis finns som understödjer Parans värdeskapande
Detta är en del av marknadsstrategin för att bättre
förstå marknaden Parans verkar på. Parans grundplattform i marknadsföring- och försäljningsmaterial
bygger på att “Solljus är bra!” Bolaget använder sig av
vetenskapliga studier och artiklar för att stödja oss
på detta. Dokumentet
”The Business Case for Green Building, WGBC” är
ett exempel på studier som Parans använder i sin
kommunikation.
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”

Alla vet att solljus är viktigt för oss människor. Vi behöver solljus för
att fungera bra och vi vet också att naturligt solljus gör att vi får bättre
motståndskraft mot sjukdomar och att vi blir piggare.”

Affärsmodell
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MARKNAD
NATURLIGT LJUS
Marknaden för naturligt solljus består av bolag som
har lösningar för enplans- och flerplansbyggnader.
För enplanslösningar kan takfönster, tub- eller heliostatlösningar appliceras medan flerplansbyggnader enbart kan hanteras av fiber optiska lösningar i
dagsläget.
Bolag med enplanslösningar inkluderar Solatube,
Wikoda och olika takfönstertillverkare som till exempel Velux. Solatube och Velux är de största aktörerna
med en årlig omsättning på 50 miljoner dollar respektive 1 miljard dollar.

• Butiker har märkt att försäljningen ökar markant i miljöer med bra ljusflöden.
• I länder med mindre naturligt ljus (Skandinavien, Storbritannien, Kanada och Ryssland)
letar människor efter sätt att minska säsongsdepressioner som uppkommer genom brist på
naturligt solljus.
• Olika miljöcertifieringssystem kan gynna investeringar i naturligt solljus.
• I en studie av Robertson Cooper var tillgång
till dagsljus högst på önskelistan för en bra
arbetsplats trots att 42 procent av alla kontorsanställda saknade just detta.

Parans agerar i dagsläget i huvudsak inte på marknaden för enplanslösningar på grund av att det finns
många andra olika lösningar och de stora aktörernas
dominerande ställning inom denna del av marknaden. Parans har istället valt att fokusera på marknaden för flerplansbyggnader där konkurrensen är
mycket begränsad och där det inte finns så många
andra tekniska lösningar.

Från ett ekonomiskt perspektiv räknar World Bank
med att energipriserna stiger med ca 4 % årligen till
år 2025, men dock från väldigt låga nivåer, vilket för
Parans del innebär att man troligen inte kommer att
konkurrera enbart ekonomiskt med avseende på
sparad energi jämfört med exempelvis LED-lampor.

OMVÄRLDSANALYS

KONKURRENTER

I dag tävlar många länder för att bli ledande inom den
nya energieffektiva ekonomin. Grön teknik är under
snabb frammarsch inom byggnadsindustrin. I USA
beräknas marknaden för grön byggnadsteknik att
fördubblas inom de närmaste två åren. Myndigheter över hela världen erbjuder olika incitament som
bidrag och skattelättnader för investeringar i grön
teknik. I USA har ett särskilt poängsystem för grön
byggnadsteknik, LEED, utvecklats som fått fotfäste
även i Europa, Sydamerika och Asien. Parans produkter innebär en bättre LEED-placering. Samtidigt
innebär den goda tillgången till finansiering/stöd för
grön teknik att det är enklare för nya aktörer att etablera sig på marknaden.

Parans konkurrerar främst mot aktörer av naturligt ljus som använder andra tekniker än fiberoptik
för att ge ljusinsläpp längre ner i byggnaderna. De
vanligaste teknikerna är ljustunnlar, ljusschakt och
atriumgårdar.

Den snabba tillväxten har gjort olika aktörer mer
medvetna om fördelarna med naturligt ljus. Företag
marknadsför sig som miljömedvetna för att förbättra
sin image, attrahera kompetent personal och öka
produktiviteten, genom att infoga naturligt ljus på
arbetsplatsen:
• Universitet har noterat att allt fler sökande
studenter ställer frågor kring miljöinitiativ
och genom att leda in naturligt solljus i
föreläsningssalarna har även provresultaten
förbättrats.
• Sjukhus noterar att patientrehabiliteringen sker
snabbare i miljöer med god tillgång på naturligt
ljus.

Marknad

Produkterna skiljer sig åt jämfört med Parans solljussystem genom stor strukturell påverkan av fastigheten. I de fall utrymmet och avståndet till taket är av
avgörande betydelse, är Paranssystem oslagbart genom att det kräver minimalt med utrymme. För fastighetsägare är denna egenskap synnerligen värdefull
jämfört med ljusschakt eftersom Parans lösning ökar
andelen uthyrningsbara ytor.
De konkurrenter som finns är Echy, Frankrike samt
Himawari, Japan. Dessa företag är alla i jämförbar
storlek med Parans men generellt sett med mindre
globalt fokus.
Marknaden för Parans produkter befinner sig mycket
tidigt i utvecklingsstadiet och det är i dagsläget ovanligt att Parans tävlar direkt mot ovanstående företag
i en upphandling. Det är värt att notera att de direkta
konkurrenterna hjälper till att bygga marknaden för
fiberoptiska dagsljuslösningar. För att påskynda införandet och marknadspenetrationen måste Parans
agera målmedvetet på strategiskt viktiga marknader.
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DIREKTA KONKURRENTER
Himawari.
Himawari är produktnamnet från ett japanskt företag som heter La Foret Engineering och grundades
redan 1978. Trots att bolaget har funnits länge är
marknadsnärvaron ändå mycket låg, vilket delvis kan
bero på att bolaget främst är verksamt i Japan.
Parans har flera fördelar gentemot La Foret Engineering: en mer estetiskt tilltalande produkt, som med
lätthet går att integrera med byggnadens exteriör.
Deras produkter består av en större plastkupol vilket försvårar en arkitektonisk integration men kan
eventuellt göra systemet mindre känsligt för smuts
och slitage.
Echy
Echy är en aktör som startades 2012 som en avknoppning från det franska toppuniversitetet Ecole
polytechnique. Företaget har i dagsläget 6 anställda.
Produkten Echy är modulärt uppbyggd och liknar
Parans SP4. Enligt de själva klarar deras system av
avstånd på upp till 80 meter. Echy har också tydligt visat att de avser att konkurrera på den globala
marknaden. Echy har tagit fram ett antal luminärer
och levererar nya i snabb takt. De har också en hybridlösning som tagits fram tillsammans med Philips.
Företaget erhöll 1,5 MEUR den 22 juni 2015 i riskkapital för att finansiera verksamheten. Under 2015
lanserade Echy ytterligare ett system som mer skall
vara anpassat för konsument/privatmarknaden. System har stora likheter med Parans SP3 system.

Marknad

FÖRSÄLJNINGS- OCH
MARKNADSSTRATEGI
Ett av Parans strategiska mål är att uppnå en omsättning på 75 miljoner kronor inom 5 år med ett
nettoresultat på minst 8 procent (se PM 2016-0524). För att uppnå detta kommer Parans försäljningsstrategi samt organisation att förändras. Ledningen
oh styrelsen kommer att genomföra de åtgärder
som krävs för att nå de uppsatta målen. En av de
första åtgärderna är att bygga en tydlig och specifik
försäljningsorganisation.
Från november 2015 har Parans en försäljningschef
anställd som skall bli den första byggstenen i en
försäljningsorganisation som inom 2 år kommer att
bestå utav 3 till 4 personer. 2020 bedömer Parans
att försäljningsorganisationen kommer att bestå utav
6 till 8 personer.

PRODUKTUTVECKLING
Efter att SP4 lanserats under 2016 skall en översyn
av armatursortimentet påbörjas. I detta arbete skall
det också tas fram ett idé case som bättre kan ligga
till grund för Bolagets kunders beslut i vilka armaturer som skall installeras och i vilka miljöer respektive
armaturer passar bäst. Bolaget kommer vid utvecklingen av Parans armaturer utvärdera om företaget
skall utöka antalet armaturer som också innehåller
LED-belysning för att på så vis kunna erbjuda kunderna en komplett lösning på ljussättning i rummet.
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PATENT OCH IMMATERIELLA
RÄTTIGHETER
De immateriella rättigheterna hos Parans består av:
• Registrerat varumärke
• Registrerade domäner
• Patent och patentansökningar
• Företagshemligheter

PARANS REGISTRERADE VARUMÄRKE.
Ordmärket ”Parans” är registrerat varumärke i USA och Europa. Genom att säkerställa att alla
återförsäljare säljer Bolagets produkter under namnet Parans samt använder Parans i allt marknadsföringsmaterial får Bolaget visst skydd samt kan fortsätta sälja produkterna i egen regi
alternativt genom andra återförsäljare/kanaler om problem skulle uppstå.

PARANS REGISTRERADE DOMÄNER
Parans har registrerat och äger domänerna www.parans.com samt www.parans.dk. Parans har
som målsättning att registrera även domäner för övriga marknader.

PARANS PATENT OCH PATENTANSÖKNINGAR
De patent som Parans har härstammar från utveckling av tidigare produktgenerationer och
berör bland annat ljusinsamling, fiberavslut och värmeavledning. En del av de principer samt
den teknologin som ligger till grund för patenten överlappar med dagens produkt SP3 varför de
till viss del fortsatt är relevanta.
Parans har för närvarande 17 aktiva patent och patentansökningar samt 6 aktiva varumärkesregistreringar och ansökningar. Dessa sköts och hanteras av Kransell & Wennborg (K&W).
1. Patentfamiljen ”Light Collecting Apparatus” (Parans ref, enligt tidigare strategidokument:
Patent 2/ K&W ref: 05403) innefattar:
a. Beviljade patent i: Sverige, Tyskland, Danmark, Storbritannien och Sydafrika.
Dessa patent fortsätter att vara i kraft så länge Parans instruerar årsavgiftsbolaget
Patrafee att betala årsavgifterna i respektive land. Patrafee aviserar Parans brevledes
i god tid före varje förfallodag. Parans bör som svar på aviseringarna informera
Patrafee om respektive patent ska upprätthållas eller förfalla. Detta görs genom att
kryssa för motsvarande ruta på Patrafees avisering och återsända aviseringen till
Patrafee. I den händelse ett patent ska förfalla, är det bra om Parans också informerar K&W om detta, så att K&W kan arkivera motsvarande akt.
b. Aktiva men ännu ej beviljade ansökningar i: USA.
2. Patentfamiljen ”Fibermonteringsdysa/Solinsamlande apparater” (Parans ref: 5 / K&W
ref: 08554) innefattar ett beviljat svenskt patent och en internationell (PCT -) ansökan.
3. Patentfamiljen ”Ljusinfångare” (Parans ref: 1/K&W ref: 01499) innefattar ett beviljat
patent i USA.
4. Varumärkesfamiljen ”Parans” (K&W ref: 07072) innefattar en internationell registrering
av ordmärket ”parans” och motsvarande registreringar i EU och Nya Zeeland. Motsvarande ansökningar finns också i Förenade Arabemiraten samt i Indonesien.

Patent och immateriella rättigheter
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EKONOMISKT SAMMANDRAG
Följande information bör läsas i anslutning till ”Kommentarer till den finansiella utvecklingen” nedan och Bolagets årsredovisning för 2015 med tillhörande noter som införlivas i detta dokument genom hänvisning.
Samtliga reviderade rapporter finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.parans.com). För 2016 har siffrorna
granskats av Bolagets revisor med anmärkningar som finns att läsa i Bilaga 1. Redovisningen upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Beskrivningen
nedan innehåller olika framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Bolagets nuvarande antaganden om och
uppskattningar av framtida utveckling och händelser. Bolagets faktiska utveckling kan avvika väsentligt från
det som avses i nedanstående framtidsinriktade uttalanden som en följd av, men inte begränsat till, de faktorer som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer”. Inga andra delar av memorandumet än reviderade räkenskaper i
form av årsredovisningar har varit föremål för särskild eller översiktlig granskning av Bolagets revisor.

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

12 mån

12 mån

Nettoomsättning

2 338

3 367

Aktiverat arbete för egen räkning

2 807

1 879

8

45

5 153

5 291

Råvaror och förnödenheter

-1 819

-1 572

Övriga externa kostnader

-5 425

-2 923

Personalkostnader

-4 036

-2 570

-349

-437

-6 476

-2 211

Ränteintäkter och liknande resultatposter

0

7

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

-1

Resultat efter finansiella poster

-6 476

-2 205

Resultat före skatt

-6 476

-2 205

Periodens resultat

-6 696

-2 205

(TSEK)

Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

Rörelsens kostnader

Avskrivningar
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

Ekonomiskt sammandrag
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
(TSEK)

2016-12-31

2015-12-31

4 688

2 633

Materiella anläggningstillgångar

397

131

Finansiella anläggningstillgångar

0

220

5 085

2 984

2 279

1 279

665

998

Kassa och bank

6 963

1 140

Summa omsättningstillgångar

9 907

3 417

14 992

6 401

Bundet eget kapital

5 831

2 802

Fritt eget kapital

4 927

994

10 758

3 796

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager mm.
Kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Summa eget kapital

500

500

Långfristiga skulder

Avsättningar

0

0

Kortfristiga skulder

3 734

2 105

14 992

6 401

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ekonomiskt sammandrag
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KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG1
2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

12 mån

12 mån

-6 476

-2 205

349

437

37

-12

-6 090

-1 780

-999

-170

-14

382

1 937

269

-5 166

-1 299

-2 807

-1 879

-340

0

478

1 703

-2 669

-176

13 658

0

0

-70

13 658

-70

Årets kassaflöde

5 823

-1 545

Likvida medel vid periodens början

1 140

2 685

Likvida medel vid periodens slut

6 963

1 140

(TSEK)
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m
Erhållen/betald ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Direktavskrivning, statligt bidrag
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Erhållna aktieägartillskott
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1

Tabellen är inte granskad av revisorn.
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NYCKELTAL OCH UTVALDA FINANSIELLA POSTER1
2016-01-01

2015-01-01

2016-12-31

2015-12-31

12 mån

12 mån

2 338

3 367

Rörelsens kostnader

11 629

7 502

Rörelseresultat

-6 476

-2 211

-277

-66

-6 476

-2 205

4 688

2 633

397

131

2 279

1 279

203

382

(kSEK)

Nettoomsättning

Rörelsemarginal (%)
Resultat före skatt
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Övriga omsättningstillgångar

462

616

6 963

1 140

10 758

3 796

Långfristiga skulder

0

0

Kortfristiga skulder

3 734

2 105

14 992

6 401

72

59

204

243

-6 963

-1 140

-65

-30

2 669

176

-5 166

-1 299

14 008 806

11 207 045

0,77

0,34

n/a

n/a

6

4

Likvida medel
Eget kapital

Balansomslutning
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)
Nettoskuld
Nettoskuldsättningsgrad (%)
Investeringar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Antal aktier
Eget kapital per aktie (SEK)
Utdelning
Medelantalet anställda
1

Tabellen är inte granskad av revisorn.

Definition av nyckeltal
Rörelsemarginal

Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning

Soliditet

Eget kapital dividerat med balansomslutning

Kassalikviditet (%)

Omsättningstillgångar ex lager i förhållande till kortsiktiga
skulder.

Nettoskuld

Räntebärande skulder minus likvida medel

Nettoskuldsätningsgrad

Nettoskuldsättning dividerat med eget kapital

Eget kaptial per aktie

Eget kapital dividerat med antalet aktier vid årets slut
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN
Nedan beskrivs Bolagets finansiella utveckling.

OMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT

RÖRELSEKAPITAL

Parans har under de år de varit verksamma fokuserat
på̊ att utveckla sina produkter inför en kommersialisering. Rörelsens totala intäkter för räkenskapsåret
2015 uppgick till 5 291 TSEK, varav nettoomsättningen var 3 367 TSEK. Övriga intäkter under året
avser övriga rörelseintäkter om 45 TSEK, vilket till
största delen avsåg valutakursvinster samt aktiverat
arbete för egen räkning på 1 879 TSEK. Under 2016
minskades nettoomsättningen med 1 029 TSEK och
uppgick till 2 338 TSEK. Övriga intäkter avser övriga rörelseintäkter om 8 TSEK, vilket avsåg erhållna
bidrag samt aktiverade arbete för egen räkning om
2 807 TSEK.

För att tillföra Bolaget rörelsekapital genomför Bolaget nu en emission om 11,4 MSEK plus en eventuell
övertilldelningsemission om ytterligare 3 250 000
SEK. Vid fulltecknad emission, ex eventuell övertilldelningsemission, tillförs Bolaget 10,2 MSEK efter
emissionskostnader om ca 1,3 MSEK.

Parans totala rörelsekostnader för 2015 uppgick till
-7 502 TSEK varav personalkostnaderna var -2 570
TSEK, övriga externa kostnader -2 923 TSEK, råvaror
och förnödenheter -1 572 samt avskrivningar -437
TSEK. Rörelseresultatet för 2015 uppgick därmed till
-2 211 TSEK. Under 2016 ökade rörelsens kostnader
till -11 629 TSEK. Rörelseförlusten för 2016 ökade
på grund av högre rörelsekostnader samt sämre försäljning och blev -6 476 TSEK.

BALANSRÄKNING
Balansomslutningen per 2015-12-31 var 6 401
TSEK, varav likvida medel uppgick till 1 140 TSEK.
Eget kapital var 3 796 TSEK och de immateriella tillgångarna var 2 633 TSEK. De kortfristiga skulderna
uppgick till 2 105 TSEK.
Vid utgången av räkenskapsår 2016 var balansomslutningen 14 992 TSEK och de likvida medlen 6 963
TSEK. Det egna kapitalet ökade till 10 758 TSEK
till följd av en nyemission på 14 MSEK som gjordes
i mars/april. De kortfristiga skulderna ökade från
2 105 TSEK till 3 734 TSEK. De immateriella tillgångarna ökade till 4 688 TSEK.

FINANSIELLA RESURSER OCH FINANSIELL
STRUKTUR
Per den 31 december 2016 uppgick det egna kapitalet till 10 758 TSEK och soliditeten till ca 72 %. Bolaget saknar långfristiga skulder och de kortfristiga
skulderna uppgick till 3 734 TSEK. Bolaget har inga
räntebärande skulder och de likvida medlen uppgick
vid periodens utgång till 6 963 TSEK, vilket ger en
nettoskuldsättningsgrad på -65 %. Enligt styrelsens
bedömning är Parans kortsiktiga betalningsförmåga
god, men Bolaget behöver tillföras kapital för att
betalningsförmågan ska kunna betraktas som god på̊

KASSAFLÖDE
Kassaflödet för den löpande verksamheten var under
räkenskapsår 2015, -1 299 TSEK. Investeringsverksamheten, framförallt investeringar i immateriella
tillgångar, påverkade kassaflödet negativt med -2
028 TSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -70 TSEK.
Under 2016 uppgick kassaflödet för den löpande
verksamheten till -5 166 TSEK, vilket förutom negativt rörelseresultat påverkades av positiv förändring
av rörelsekapitalet. Kassaflödet för investeringarna i
immateriella tillgångar uppgick till -2 807 TSEK. Under året tillfördes Bolaget 13 658 TSEK i samband
med emissioner och det totala kassaflödet för året
uppgick till 5 823 TSEK.

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDANDET AV
KAPITAL
Det finns så vi styrelsen i Parans inga begränsningar
avseende användande av kapital.

INVESTERINGAR OCH
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Bolagets investeringar består huvudsakligen av utvecklingskostnader för bolagets produkter. Under
räkenskapsåret 2015 uppgick Bolagets investeringar
till 176 TSEK och under 2016 var motsvarande investeringar 2 669 TSEK. Investeringarna avser immateriella tillgångar samt materiella tillgångar. Under
2016 ingick även materiella tillgångar.

VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR
Det har inte förekommit några väsentliga förändringar avseende Bolagets finansiella ställning eller
ställning på̊ marknaden sedan 2017-03-31.

längre sikt, beaktat Parans framtidsplaner.
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STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
OCH REVISORER

STYRELSE
Harald Angström, f. 1958

Isac Wiksten, f. 1981

Styrelseordförande sedan 2015

Styrelseledamot sedan 2015

Aktieinnehav: 86 125 aktier privat

Aktieinnehav: 590 468 aktier privat och via bolag

Bakgrund
Legitimerad optiker och Diplomerad Marknadsekonom vid IHM Business School. Började sin bana
under ett tiotal år som legitimerad optiker. Har
därefter varit verksam som säljare, produktchef och
marknads- och försäljningschef av kontaktlinser
inom Allergan Norden AB och Essilor Sweden AB.
Har under senare år haft ledande befattningar inom
CooperVision EMEA inom bland annat affärsutveckling internationellt. Sedan 2014 verksam i egen
konsultverksamhet, Silvervalp AB, med uppdrag
inom företagsledning så som VD, försäljnings- och
marknadschef samt styrelseposter inom privata och
publika bolag.

Bakgrund
Masterutbildning i Industriell ekonomi vid Linköpings Tekniska Högskola med inriktning mot Supply
Chain Management och datavetenskap. Senare en
Executive MBA vid Handelshögskolan i Stockholm.
Har varit verksam som affärskonsult hos Infor Professional Services. Sedan 2012 grundare till och VD
i Iopeia AB med verksamhet inom affärsutveckling
och informationssystem.

Mikael Sjölund, f. 1971
Styrelseledamot sedan 2015
Aktieinnehav: 180 000 aktier privat
Bakgrund
Har mer än 20 års erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen. Har under flera år arbetat som projektchef på Skanska och avslutade sin karriär där som
Inköpschef i Norden. Var därefter Vice VD och bl.a.
ansvarig för strategiarbete på̊ Imtech och ansvarig för
Imtech VS-teknik (tidigare NVS). Driver egen verksamhet i Kvarnsvik AB. Är partner i Sveriges största
inköpskonsultbolag och VD i Effso Entreprenad AB.
Arbetar som industriell rådgivare åt bl.a. Ratos. Har
styrelseuppdrag i privata och publika bolag.

Peter Rung Wallenstein, f. 1956
Styrelseledamot sedan 2015
Aktieinnehav: 12 500 aktier privat
Bakgrund
Arkitekt från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Har varit anställd arkitekt hos White arkitekter
AB, Arkitekt Partner AB, Volvo AB och White Coordinator GmbH. Har i egen regi drivit Arkitekt Peter
Rung AB, Nordstrand och Rung Arkitektkontor AB
och NFR Arkitekter AB. Partner sedan 2011 i Liljewall Arkitekter AB. Peter Rung har internationell
erfarenhet och är kommersiellt inriktad med 30 års
erfarenhet av planering och projektering, framförallt
i tidiga skeden som programarbete, exploateringsstudier och stadsplanering.
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Anders Koritz, f. 1964

REVISOR

VD sedan 1 september 2016

Revisor är revisionsbolaget KPMG AB. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisor Mikael Ekberg.

Aktieinnehav: 0 aktier
Bakgrund
Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och
har över 20 års erfarenhet av att utveckla bolag i
olika roller, från konsult till affärsområdeschef samt
VD. Anders kommer närmast från clean tech-bolaget Cleanergy AB där han var VD under de senaste
6 åren. Cleanergy är ett bolag som använder stirlingmotorteknik. Anders ansvarade för att bygga upp
bolaget från en mindre verksamhet till ett bolag med
ett distributörsnätverk i stora delar av Europa, UAE
och i USA samt även eget säljbolag i Kina.
Lennart Ahlstedt, f. 1959
COO (Cheif Operating Officier)
sedan 30 januari 2017
Aktieinnehav: 0 aktier
Bakgrund
Mångårig erfarenhet av att utveckla och driva inköps- och produktionsverksamheter inom olika industriella bolag. Närmast kommer Lennart från TTS
Marine där han arbetat med att utveckla en Supply
Chain-organisation i bolaget. Tidigare har han bl.a.
arbetat inom Ericsson, SKF och Volvo med supply
och sourcing på global nivå.
Nils Nienhardt, f. 1977
CDO (Cheif Design Officier)
sedan 1 september 2016
Aktieinnehav: 631 388 aktier privat
Bakgrund
Teknologi Magister i Innovation och Entreprenörskap samt Arkitektexamen vid Chalmers Tekniska
Högskola i Göteborg. Före detta röjdykare i försvaret och anställd i Sveriges internationella insatsstyrka, IM01. En av grundarna till Parans Solar Lighting
AB och VD 2009 - 2016.

Övrig information om styrelseledamöter och
ledande befattningshavare
Det föreligger inga intressekonflikter mellan styrelseledamöternas eller ledande befattningshavarnas
skyldigheter gentemot Parans och deras privata
intressen och andra skyldigheter.
Ingen av styrelseledamöterna eller ledande befattningshavare har varit inblandade i någon konkurs,
konkursförvaltning eller likvidation i egenskap av
ledamot, suppleant eller ledande befattningshavare
under de senaste fem åren. Ingen av styrelseledamöterna eller ledande befattningshavare har under
de senaste fem åren dömts i bedrägerirelaterade mål
eller varit utsatta för anklagelser och/eller sanktioner av i lag eller förordning bemyndigande myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar)
och ingen av dessa har av domstol förbjudits att
ingå som medlem av en emittents förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande
eller övergripande funktioner hos en emittent under
åtminstone de senaste fem åren.

ERSÄTTNINGAR
Senaste räkenskapsåret:
Styrelsen
Under 2016 utgick ersättning till styrelsen med totalt ca 70 000 SEK. Ordförandens ersättning skall
utgå med två basbelopp och styrelsens ersättning
med 1 basbelopp.
Verkställande direktör
Ersättning till verkställande direktören Anders
Koritz utgår i form av en grundlön om 90 000 SEK
per månad. Pensionen avsätts motsvarande ITP1.
Uppsägningstiden för verkställande direktören uppgår till 12 månader.
Revisor
På löpande räkning, under 2016 ca 122 000 SEK.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer
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AKTIEÄGARE OCH AKTIEKAPITALETS
UTVECKLING

AKTIEN OCH AKTIEKAPITALET
Aktiekapitalet i Parans innan Erbjudandet uppgår till 3 502 201 SEK. Antalet aktier innan Erbjudandet uppgår till 14 008 806 aktier. Aktiens kvotvärde uppgår till 0,25 SEK. Aktierna har emitterats enligt svensk lag och är denominerade i svenska kronor. Samtliga aktier är av ett och samma
slag, har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster och har samma röstvärde. Aktierna
är registrerade i elektronisk form och kontoförs av Euroclear. Samtliga aktier är emitterade och
fullt inbetalda. Det föreligger inga begränsningar i aktiernas överlåtbarhet. Bolagets aktier har inte
varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår.
Aktiekapitalet ska enligt bolagsordningen uppgå till lägst 2 000 000 SEK och högst 8 000 000 SEK
och antalet aktier ska uppgå till lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Kvotvärde

Ökning/minskning
av antalet aktier

Ökning av
aktiekapital

Totalt antal
aktier

Totalt
aktiekapital

Köp av lagerbolag

1,00

100 000

100 000

100 000

100 000

2005

Nyemission

1,00

21 960

21 960

121 960

121 960

2006

Nyemission

1,00

8 000

8 000

129 960

129 960

2007:1

Split 5:1

0,20

519 840

0

649 800

129 960

2007:2

Nyemission

0,20

60 000

12 000

709 800

141 960

2008

Nyemission

0,20

186 633

37 326

896 433

179 286

2009

Nyemission

0,20

896 433

179 287

1 792 866

358 573

2010:1

Nyemission

0,20

263 088

52 618

2 055 954

411 191

2010:2

Fondemission

0,25

0

102 798

2 055 954

513 989

2010:3

Nyemission

0,25

846 395

211 599

2 902 349

725 587

2011:1

Nyemission

0,25

580 469

145 118

3 482 818

870 705

2011:2

Nyemission

0,25

781 302

195 325

4 264 120

1 066 030

2012

Riktad nyemission

0,25

218 698

54 674

4 482 818

1 120 704

2012

Nyemission

0,25

4 482 818

1 120 704

8 965 636

2 241 409

2013

Nyemission

0,25

2 241 409

56 352

11 207 045

2 801 761

2016

Nyemission

0,25

2 801 761

700 440

14 008 806

3 502 201

2017

Föreliggande nyemission*

0,25

3 502 202

875 550,50

17 511 008

4 377 751,50

2017

Övertilldelningsemission**

0,25

1 000 000

250 000

18 511 008

4 627 751,50

År

Händelse

2003

*Under förutsättning att nyemissionen blir fulltecknad
**Under förutsättning att den riktade emissionen blir fulltecknad
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ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Antalet aktieägare i Parans uppgick den 20 april 2017 till 2 051 stycken. Dessa presenteras i tabellen nedan.
Aktieägare 20 april 2017
Avanza Pension

Aktier

Kapital %

Röster %

1 039 998

7,42

7,42

Sweda AB

750 600

5,36

5,36

Nils Nienhardt

631 388

4,51

4,51

Nordnet Pensionsförsäkring

623 649

4,45

4,45

Isac Wiksten

365 120

2,61

2,61

Sandarna Parts AB

300 000

2,14

2,14

Kanizara Capital LTD

262 973

1,88

1,88

Runsås Invest AB

250 000

1,78

1,78

Fredrik Andreas Larsson

250 000

1,78

1,78

Danica Pension Försäkrings AB

246 747

1,76

1,76

Eneviken AB

244 218

1,74

1,74

9 044 113

64,57

64,57

Totalt

14 008 806

100 %

100%

Aktieägaravtal
Det existerar, såvitt styrelsen känner till, inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal mellan blivande
aktieägare i Bolaget i syfte att skapa gemensamt
inflytande över Bolaget.

Personaloptioner och incitamentsprogram
Ingen i styrelsen eller ledningen innefattas av personaloptioner. Bolaget har heller inte för närvarande
några aktiebaserade incitamentsprogram.

Övriga aktieägare (2041 st.)

Bemyndigande
Beslut om att genomföra emissionen som det beskrivs i detta memorandum fattades av stämman den
5 april 2017 på basis av den extra bolagsstämman
den 5 april 2017.
Utdelningspolicy
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna
medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret 2017. Den som på fastställd avstämningsdag är
införd i aktieboken eller i förteckning enligt 5 kap.
11 § aktiebolagslagen (2005:551) skall anses behörig
att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie
som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägarens företrädesrätt att deltaga i emission.
I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear (VPC) kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot och begränsas endast genom regler om
preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet bolaget.
Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller
särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför
Sverige och utbetalning sker via Euroclear (VPC) på
samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För
aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande
i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.

Aktieägare och aktiekapitalets utveckling

Teckningsoptioner och konvertibler
Det finns inga utestående konvertibla lån eller teckningsoptioner vid tiden för detta dokument.
Handelsplats och handel
Parans är sedan den 4 juni 2010 noterat på AktieTorget. AktieTorget är ett värdepappersbolag som driver
en handelsplattform (MTF). AktieTorget tillhandahåller ett aktiehandelssystem (INET Nordic), tillgängligt
för banker och fondkommissionärer anslutna till
Nasdaq OMX Stockholm. Det innebär att den som
vill köpa och sälja aktier som är listade på AktieTorget
använder sin vanliga bank eller fondkommissionär.
Aktiekurser från bolag på AktieTorget går att följa i
realtid hos de flesta internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns
även att följa på Text-TV och i dagstidningar.
ISIN-kod
Aktiens ISIN-kod är SE0002392886
BTU ISIN-kod: SE0009832827
UR ISIN-kod: SE0009832819
TO1 ISIN-kod: SE0009857923
Aktiebok
Företagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden
AB, Box 7822, 103 97 Stockholm, (fd VPC), som
registrerar aktierna på den person som innehar
aktierna.
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LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE
INFORMATION

ASSOCIATIONSFORM

VÄSENTLIGA AVTAL

Parans Solar Lighting AB är ett publikt aktiebolag
och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilket regleras av aktiebolagslagen (2005:551).
Bolaget har under firman Parans Solar Lighting AB
(publ) bedrivit verksamhet sedan 2002 med organisationsnummer 556628-0649. Bolaget ska enligt
verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen bedriva utveckling, tillverkning, marknadsföring och
försäljning av miljösystem samt teknisk konsultverksamhet. Parans styrelse har sitt säte i Göteborg.
Bolaget har besöksadress: Klädpressaregatan 1, 411
05 Göteborg. Bolagets webbplats är www.parans.
com.

Leverantörsavtal
Inga väsentliga leverantörsavtal som binder bolaget.
Dock har bolaget i dagsläget ”single source” på ett
antal ingående komponenter i sina produkter.

BOLAGSSTYRNING
Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen har därvid upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner
avseende arbetsfördelningen mellan Styrelsen och
verkställande direktören, vilken behandlar dennes
arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter,
samt fastställt instruktioner för den ekonomiska
rapporteringen. Arbetsordningen ses över årligen.
Bolagsstyrningskodens tillämpning har utvidgats till
att gälla alla bolag vars aktier är upptagna till handel
på en reglerad marknad i Sverige. AktieTorget utgör
inte en reglerad marknad och Bolaget har därför inte
krav på sig att följa Koden även efter den planerade
listningen. Bolaget följer dock kontinuerligt utvecklingen på området och avser att följa de delar av
Koden som kan anses relevanta.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har eller har haft någon direkt eller indirekt
delaktighet som motpart i några av Bolagets affärstransaktioner, som är eller har varit ovanliga till sin
karaktär eller med avseende på villkoren och som i
något avseende kvarstår oreglerad eller oavslutad.

Agentavtal/Återförsäljaravtal
Parans har ett tvåårigt exklusivt avtal med distributören, Wasco Skylights, för den amerikanska marknaden (USA).
Samarbetsavtal
Bolaget har ett samarbetsavtal med Tyratronic
Automation AB avseende kontraktstillverkning av
Bolagets produkter.

TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER
Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke
avgjorda eller sådana som Bolaget är medvetna om
kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna,
och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller
lönsamhet.

UPPFÖRANDEKODEN
Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för Bolagsstyrning
då Bolagets aktie inte handlas på en s.k. reglerad
marknadsplats. Bolaget har inte någon kommitté för
att behandla revisions och ersättningsfrågor. Dessa
frågor handläggs av styrelsen. Dock har Bolaget en
valberedning vars verksamhet varje år initieras av
ordförande Harald Ängström.

FÖRSÄKRINGSSKYDD
Styrelsen bedömer att Bolaget har ett för den nuvarande verksamheten tillräckligt försäkringsskydd.

Bolaget har heller inte lämnat lån, ställt garantier
eller ingått borgensförbindelse till eller till förmån
för någon av styrelsens ledamöter, ledande befattningshavare eller revisorer i Bolaget. Inga intressekonflikter anses föreligga mellan Bolaget och dess
styrelseledamöter och ledande befattningshavare.

Legala frågor och kompletterande information
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INFÖRLIVADE DOKUMENT AVSEENDE
FULLSTÄNDIG HISTORISK FINANSIELL
INFORMATION
Fullständig historisk finansiell information införlivas
via hänvisning. I de årsredovisningar som införlivas
via hänvisning (se nedan) ingår revisionsberättelser för den via hänvisning införlivade finansiella
informationen och redovisningsprinciper. Parans
årsredovisningar har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 (K3). Införlivade dokument ska
läsas som en del av memorandumet. Via hänvisning
införlivade dokument finns tillgängliga på Bolagets
kontor (Klädpressaregatan 1, 411 05 Göteborg) och
hemsida (www.parans.com).
Införlivas via hänvisning
• Årsredovisning Parans Solar Lighting AB
2015-01-01 – 2015-12-31

TECKNINGSFÖRBINDELSER
Styrelsen och en större ägare tecknar sin pro-rata
andel motsvarande ca 600 000 units och VD går
in som ny aktieägare motsvarande 100 000 units.
Bolaget har därmed mottagit teckningsförbindelser
om ca 2,3 MSEK.
Teckningsförbindelser
Gunnar Mårtensson
med bolag

Belopp

Antal aktier

631 092 kr

194 182

Nils Nienhardt

513 003 kr

157 847

Isac Johansson
med bolag

479 755 kr

147 617

Anders Koritz

325 000 kr

100 000

Mikael Sjölund

146 250 kr

45 000

Harald Angström

69 977 kr

21

Peter Rung

10 156 kr

3 125

2 175 233 kr

669 303

Summa

RÅDGIVARE
Göteborg Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Bolaget med anledning till förestående
nyemission och har biträtt Bolaget i upprättandet
av detta Memorandum. GCF erhåller en på förhand
avtalad ersättning för utförda tjänster. I övrigt har
GCF inte några ekonomiska intressen utöver detta
uppdrag.
Mangold Fondkommission AB är Bolagets administrativa samarbetspartner i nyemissionen och mottar
anmälningssedlar och teckningslikvider samt ombesörjer registrering av aktier på tecknares värdepapperskonton. Mangold Fondkommission AB har inga
ekonomiska intressen i Bolaget annat än just detta
uppdrag.

Legala frågor och kompletterande information
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BOLAGSORDNING
Bolagsordning för Parans Solar Lighting AB (publ)
org nr 556628-0649

§ 1.

Firma

§ 9.

Bolagsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till
behandling:
1.

Val av ordförande vid bolagsstämman.

Bolagets firma är Parans Solar Lighting AB

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

§ 2.

3.

Val av en eller två justeringsmän.

4.

Prövning om stämman blivit behörigen
sammankallad.

5.

Dagordningens godkännande.

6.

Framläggande av årsredovisningen och
revisionsberättelsen.

7.

Beslut

Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra
Götalands län.

§ 3.

Verksamhet

Föremål för bolagets verksamhet är utveckling, tillverkning
marknadsföring och försäljning av miljösystem samt teknisk konsultverksamhet.

§ 4.

a.

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och
högst 8 000 000 kronor.

§ 5.

om fastställelse av resultaträkningen och
balansräkningen

b. om dispositioner beträffande aktiebolagets
vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,

Antal aktier

c.

om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören.

Bolaget skall utge lägst 10 000 000 aktier och högst
40 000 000 aktier.

8.

Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorn.

§ 6.

9.

Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant.

Styrelse

Styrelsen skall bestå av 3 och högst 10 ledamöter med
lägst 0 och högst 6 suppleanter.
Ledamöterna och suppleanterna välj årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7.

Revisorer

För granskning av bolagets räkenskaper samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning skall på ordinarie
bolagsstämma utse lägst 1 och högst 2 revisorer med
eller utan revisorssuppleanter alternativt ett auktoriserat
revisionsbolag.
Revisor och i förekommande fall revisionssuppleant väljs
på årsstämman för tiden intill slutet av den årsstämma som
hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Om
samma revisor skall utses på nytt i anslutning till att tiden
för tidigare uppdrag löpt ut, kan bolagsstämman besluta
att uppdraget skall gälla till slutet av den årsstämma som
hålls under det tredje räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8.

Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i
Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls
tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse
sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet
upplysa om att kallelse har skett.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändringar av bolagsordningen kommer att
behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra
veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor
före stämman.

Bolagsordning

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11. Föranmälan till bolagsstämma
För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla
detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till
stämman. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton,
och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare eller ombud får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden
till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 12. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13. Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen
är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring
av finansiella instrument eller den som är antecknad på
avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8
nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
Antagen på bolagsstämman 2015-05-26
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VILLKOR FÖR PARANS SOLAR LIGHTING AB:S
OPTIONSRÄTTER 2018 SERIE 1 (TO1)
§1

DEFINITIONER

I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:
”aktie”

aktie i bolaget.

”banken”

är det kontoförande institut vilket även har tillstånd att agera emissionsinstitut och
som Bolaget vid var tid utsett att handha administration av optionsrätterna enligt
dessa villkor.

”bankdag”

dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande
betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige.

”bolaget”

Parans Solar Lighting AB (publ), org. nr 556628-0649.

”kontoförande institut”

bank eller annan som medgetts rätt att vara kontoförande institut enligt Lagen
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
och hos vilken Optionsinnehavare öppnat konto avseende optionsrätt

”optionsrätt”

teckningsoption, dvs rätt att teckna nya stamaktier i bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor

”teckning”

sådan nyteckning av aktier i bolaget, som avses i 14 kap aktiebolagslagen

”teckningskurs”

den kurs till vilken teckning av nya stamaktier med utnyttjande av optionsrätt kan
ske

”Euroclear“

Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB)

”VP-konto”

Värdepapperskonto (hos Euroclear) enligt lagen (1998:1479) om Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument där respektive optionsinnehavares
innehav av optionsrätter eller innehav av aktier förvärvade genom optionsrätt är
registrerat

§ 2 OPTIONSRÄTTER OCH REGISTRERING
Antalet optionsrätter uppgår till högst 3 502 202
stycken av slaget TO1 plus ytterligare 1 000 000
stycken vid utnyttjande av övertilldelningsemissionen. Optionsrätterna skall för Optionsinnehavarens
räkning registreras på VP-konto i ett avstämningsregister i enlighet med lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella
instrument, i följd varav inga värdepapper kommer
att utges. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Optionsrätterna skall riktas till Banken eller
annat Kontoförande institut.

§ 3 TECKNING
Serie 1 (TO1)
En (1) teckningsoption av serie 1 (TO1) medför rätt
att under tiden från och med den 28 maj 2018 t.o.m
den 21 juni 2018 teckna en (1) aktie till priset 3,90
kr per aktie.

Som framgår av § 7 nedan kan omräkning av dels
teckningskursen, dels det antal nya aktier som varje
optionsrätt berättigar till teckning av äga rum.
Vid anmälan om teckning skall för registreringsåtgärder ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär
inges till Bolaget för vidarebefordran till Banken.
Inges inte anmälan om teckning inom i första stycket
angiven tid, upphör all rätt enligt optionsrätterna att
gälla.
Skulle bolaget fatta beslut om emission, skall, om til�lämpligt, i beslutet om emissionen anges den senaste
dag då anmälan om teckning skall ske för att medföra
rätt att delta i emissionen. Vid anmälan om teckning
efter sådan dag skall omräkning ske enligt § 7 nedan.

§ 4 INFÖRING I AKTIEBOKEN
Efter teckning verkställs tilldelning genom att de nya
Aktierna upptas på Optionsinnehavares VP-konto
såsom interimsaktier. Sedan registrering av Aktierna
ägt rum hos Bolagsverket, blir registreringen av de
nya Aktierna på VP-konto slutgiltig.
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§ 5 FÖRVALTARE OCH
FÖRVALTARREGISTRERING

den dag då sammanläggningrespektive uppdelning,
på bolagets begäran, sker hos Euroclear.

Den som erhållit tillstånd enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen att i stället för aktieägare införas i Bolagets aktiebok, äger rätt att registreras på konto som
innehavare. Sådan förvaltare skall betraktas som
Optionsinnehavare vid tillämpning av dessa villkor.

C. Genomför bolaget en nyemission – med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot
kontant betalning – skall följande gälla beträffande
rätten till deltagande i emissionen föraktie som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av
optionsrätt:

§ 6 UTDELNING PÅ NY AKTIE

Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning
av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av
bolagsstämmans bemyndigande, skall i beslutet om
emissionen anges den senaste dag då aktieteckning
skall vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom teckning med utnyttjande av optionsrätt, skall
medföra rätt att deltaga i emissionen.

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag
för utdelning, som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

§ 7 OMRÄKNING I VISSA FALL
Följande skall gälla beträffande omräkning:
Genomför bolaget en fondemission, skall teckning,
där anmälan om teckning görs på sådan tid att den
inte kan verkställas senast på femte vardagen före
bolagsstämma som beslutar om emissionen, verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier,
som tillkommit på grund av teckning som verkställs
efter emissionsbeslutet, registreras interimistiskt
på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har
rätt att deltaga i emissionen. Slutlig registrering på
avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen
för emissionen.
Vid aktieteckning som verkställs efter beslutet om
fondemission tillämpas en omräknad teckningskurs
liksom ett omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna. Omräkningen utföres av ett
av bolaget utsett svenskt värdepappersinstitut eller
auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:

Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall teckning – som påkallas på sådan tid att teckningen inte
kan verkställas senast på femte vardagen före den
bolagsstämma som beslutar om emissionen – verkställas först sedan bolaget verkställt omräkning enligt detta mom. C. tredje sista stycket.
Aktier, som tillkommit på grund av sådan teckning,
registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket
innebär att de inte har rätt att deltaga i emissionen.
Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt till
deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat
antal aktier som belöper på varje optionsrätt. Omräkningen utföres av ett av bolaget utsett svenskt
värdepappersinstitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:
Omräknad teckningskurs =

Omräknad teckningskurs =

föregående
teckningskurs

X

antalet aktier före
fondemissionen

antalet aktier efter fondemissionen
Omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att
teckna =
föregående antal aktier,som varje optionsrätt
ger rätt att teckna

X

antalet aktier i bolaget
efter fondemissionen

antalet aktier i bolaget före fondemissionen

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och det
omräknade antal aktier som varje optionsrätt ger rätt
att teckna fastställs av bolaget snarast möjligt efter
bolagsstämmans beslut om fondemission men til�lämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.
Genomför bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktierna, skall mom. A. ovan äga motsvarande
tillämpning, varvid som avstämningsdag skall anses

föregående
teckningskurs

X

aktiens genomsnittliga
marknadskurs under
den i emissionsbeslutet fastställda
teckningstiden (aktiens
genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval
därav framräknade teoretiska värdet på uniträtten
Omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att
teckna =

föregående antal aktier,
som varje optionsrätt
ger rätt att teckna

X

aktiens genomsnittskurs
ökad med det på grundval därav framräknade
teoretiska värdet på
uniträtten

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under
dagen noterade högsta och lägsta
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betalkursen för aktien vid handel på börs eller marknadsplats för finansiella instrument. I avsaknad av
notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs
noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan
notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte
ingå i beräkningen. Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:
Uniträttens värde =
det antal nya aktier
som högst kan komma
att utges enligt
emissionsbeslutet

Omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att
teckna =

föregående antal aktier,
som varje optionsrätt
ger rätt att teckna

X

aktiens genomsnittskurs

X

aktiens genomsnittskurs
- emissionskursen för
den nya aktien

antalet aktier i Bolaget före fondemissionen

Uppstår härvid ett negativt värde, skall det teoretiska
värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.
Den enligt ovan omräknade teckningskursen och
omräknat antal aktier fastställs av bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.
Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och
omräknat antal aktier fastställts, verkställs aktieteckning endast preliminärt, varvid det antal aktier som
varje optionsrätt före omräkning berättigar till teckning av upptas interimistiskt på avstämningskonto.
Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan
omräkningarna fastställts. Slutlig registrering i aktieboken sker sedan omräkningarna fastställts.
Genomför bolaget – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning – en emission enligt
14 kap eller 15 kap. aktiebolagslagen, skall beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som
utgivits vid teckning med utnyttjande av optionsrätt
bestämmelserna i mom. C. ovan äga motsvarande
tillämpning.
Vid aktieteckning som verkställts på sådan tid att
rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer
tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som belöper på varje optionsrätt.
Omräkningen utföres av ett av bolaget utsett svenskt
värdepappersinstitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med
vad i mom. C. ovan angivits.
Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen
noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätterna vid handel på börs eller marknadsplats
för finansiella instrument. I avsaknad av notering av
betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade
köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering
av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i
beräkningen.
Den enligt ovan omräknade teckningskursen och
omräknat antal aktier fastställs av bolaget två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.
Vid aktieteckning som verkställs under tiden till dess
att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, skall bestämmelserna i mom. C. sista
stycket ovan äga motsvarande tillämpning. Skulle
bolaget i andra fall än som avses i mom. A.-D. ovan
lämna erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt av bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda
principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper
eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet), skall vid
aktieteckning som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande
i erbjudandet tillämpas en omräknad teckningskurs
och ett omräknat antal aktier som belöper på varje
optionsrätt. Omräkningen skall utföras av ett av bolaget utsett svenskt värdepappersinstitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:
Omräknad teckningskurs =

Omräknad teckningskurs =

föregående
teckningskurs

aktiens genomsnittskurs
ökad med uniträttens
värde)

X

aktiens genomsnittliga
marknadskurs under
den i emissionsbeslutet fastställda
teckningstiden (aktiens
genomsnittskurs)

föregående
teckningskurs

X

aktiens genomsnittliga
marknadskurs under
den i emissionsbeslutet fastställda
teckningstiden (aktiens
genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till
deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)

aktiens genomsnittskurs ökad
med uniträttens värde
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Omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att
teckna =

föregående antal aktier,
som varje optionsrätt
ger rätt att teckna

X

aktiens genomsnittskurs
ökad med värdet av
rätten till deltagande i
erbjudandet (inköpsrättens värde)

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med
vad i mom. C. ovan angivits.
För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och
handel med dessa ägt rum, skall värdet av rätten till
deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde skall härvid anses
motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag
under anmälningstiden framräknade medeltalet av
den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätten vid handel på börs eller
marknadsplats för finansiella instrument. I avsaknad
av notering av betalkurs skall i stä llet den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag
utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall
inte ingå i beräkningen.
För det fall aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller
eljest sådan handel med inköpsrätter som
avses i föregående stycke ej ägt rum, skall omräkning
av teckningskursen ske med tillämpning så långt som
möjligt av de principer som anges ovan i detta mom.
E., varvid följande skall gälla. Om notering sker av de
värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet
anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 25 handelsdagar från och med första
dag för notering framräknade medeltalet av den
under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen
vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid
marknadsplatsen, i förekommande fall minskat med
det vederlag som betalats för dessa i samband med
erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs skall
i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i
beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs
eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Vid omräkning av teckningskursen enligt detta stycke, skall
nämnda period om 25 handelsdagar anses motsvara
den i erbjudandet fastställda anmälningstiden enligt
första stycket ovan i detta mom. E.
Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av
rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt
fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende bolagets aktier som kan bedömas
ha uppkommit till följd av erbjudandet.

i erbjudandet kunnat beräknas och skall tillämpas
vid aktieteckning som verkställs efter det att sådant
fastställande skett.
Vid aktieteckning som verkställs under tiden till dess
att omräknad teckningskurs fastställts, skall bestämmelserna i mom. C. sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.
F. Genomför bolaget – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning – en emission enligt
13 kap, 14 kap eller 15 kap. aktiebolagslagen, äger
bolaget besluta att ge samtliga innehavare av optionsrätter samma företrädesrätt som enligt beslutet
tillkommer aktieägarna. Därvid skall varje innehavare
av optionsrätter, oaktat sålunda att aktieteckning ej
verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som
innehavaren av optionsrätter skulle ha erhållit, om
aktieteckning verkställts efter den teckningskurs
som gällde vid tidpunkten för beslutet om emission.
Skulle bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett
sådant erbjudande som avses i mom. E. ovan, skall
vad i föregående stycke sagts äga motsvarande til�lämpning, dock att det antal aktier som innehavaren
av optionsrätter skall anses vara ägare till i sådant fall
skall fastställas efter den teckningskurs som gällde
vid tidpunkten för beslutet om erbjudande.
Om bolaget skulle besluta att ge innehavarna av optionsrätter företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i detta mom. F., skall någon omräkning enligt
mom. C., D. eller E. ovan av teckningskursen och det
antal aktier som belöper på varje optionsrätt inte äga
rum.
Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna
innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 15 procent av aktiens
genomsnittskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då styrelsen för bolaget
offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna
förslag om sådan utdelning, skall, vid aktieteckning
som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen
aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett
omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt
att teckna.
Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 15 procent av
aktiernas genomsnittskurs under ovan nämnd period
(extraordinär utdelning).
Omräkningen utföres av ett av bolaget utsett svenskt
värdepappersinstitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och
omräknat antal aktier fastställs av bolaget snarast
möjligt efter det att värdet av rätten till deltagande
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Omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att
teckna =

Omräknad teckningskurs =

föregående
teckningskurs

X

aktiens genomsnittliga
marknadskurs under en
period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m.den
dag då aktien noteras
utan rätt till extraordinär
utdelning (aktiens
genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära
utdelning som utbetalas per aktie
Omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att
teckna =

föregående antal aktier,
som varje optionsrätt
ger rätt att teckna

X

aktiens genomsnittskurs
ökad med den extraordinära utdelningen som
utbetalas per aktie

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under respektive
period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av
den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien vid handel på börs eller marknadsplats
för finansiella instrument. I avsaknad av notering av
betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare
sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.
Den enligt ovan omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier fastställs av bolaget två bankdagar
efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar räknat från och med en dag då aktien noteras
utan rätt till extraordinär utdelning och skall tillämpas
vid aktieteckning som verkställs därefter.
Om bolagets aktiekapital skulle nedsättas med återbetalning till aktieägarna, vilken nedsättning är obligatorisk, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett
omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att
teckna. Omräkningen utföres av ett av bolaget utsett
svenskt värdepappersinstitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:
Omräknad teckningskurs =

föregående
teckningskurs

X

aktiens genomsnittliga
marknadskurs under en
tid av 25 handelsdagar
räknat fr.o.m.den dag
då aktierna noteras
utan rätt till återbetalning (aktiens
genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära
utdelning som utbetalas per aktie

föregående antal aktier,
som varje optionsrätt
ger rätt att teckna

X

aktiens genomsnittskurs
ökat med det belopp
som återbetalas per
aktie

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad
i mom. C. angivits.
Vid omräkning enligt ovan och där nedsättningen sker
genom inlösen av aktier, skall i stället för det faktiska
belopp som återbetalas per aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:
det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie
minskat med aktiens genomsnittliga marknadskurs
under en period om 25 handelsdagar närmast före den
dag då aktien noteras utan rätt till deltagande i nedsättningen (aktiens genomsnittskurs)
det antal aktier i bolaget som ligger till grund för inlösen
av en aktie minskat med talet 1

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad
som ovan angivits i mom. C. ovan. Den enligt ovan
omräknade teckningskursen och omräknat antal aktier
fastställs av bolaget två bankdagar efter utgången av
den angivna perioden om 25 handelsdagar och skall
tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.
Vid aktieteckning som verkställs under tiden till dess
att omräknad teckningskurs fastställts, skall bestämmelserna i mom. C. sista stycket ovan äga motsvarande
tillämpning. Om bolagets aktiekapital skulle nedsättas
genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken nedsättning inte är obligatorisk, men där,
enligt bolagets bedömning, nedsättningen med hänsyn
till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter
är att jämställa med nedsättning som är obligatorisk,
skall omräkning av teckningskursen ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i
detta mom. H.
Beslutas att bolaget skall träda i likvidation enligt 25
kap. aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden,
aktieteckning ej därefter påkallas. Rätten att påkalla
aktieteckning upphör i och med likvidationsbeslutet,
oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.
Senast två månader innan bolagsstämma tar ställning
till fråga om bolaget skall träda i frivillig likvidation
enligt aktiebolagslagen, skall de kända innehavarna
av optionsrätter genom skriftligt meddelande enligt §
9 nedan underrättas om den avsedda likvidationen.
I med-delandet skall intagas en erinran om att aktieteckning ej får påkallas, sedan bolagsstämman fattat
beslut om likvidation.
Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall innehavare av optionsrätter
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– oavsett vad som i § 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt
för påkallande av aktieteckning – äga rätt att påkalla aktieteckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att aktieteckning kan verkställas senast på femte
vardagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om
bolagets likvidation skall behandlas.
Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23
kap. 6 § aktiebolagslagen, varigenom bolaget skall uppgå
i annat bolag, får aktieteckning ej därefter påkallas.
Senast två månader innan bolaget tar slutlig ställning till
fråga om fusion enligt ovan, skall de kända innehavarna
av optionsrätter genom skriftligt meddelande enligt § 9
nedan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet
skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt skall innehavarna av optionsrätter erinras om att aktieteckning ej får
påkallas, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet
med vad som angivits i första stycket ovan.
Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, skall innehavare av optionsrätter – oavsett vad
som i § 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande
av aktieteckning – äga rätt att påkalla aktieteckning från
den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten,
förutsatt att aktieteckning kan verkställas senast på
femte vardagen före den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag,
skall godkännas.
Upprättar bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap.
28 § aktiebolagslagen, varigenom bolaget skall uppgå i
annat bolag, eller blir bolagets aktier föremål för tvångsinlösen enligt 22 kap. samma lag skall följande gälla.
Äger ett aktiebolag samtliga aktier i bolaget och offentliggör bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en
fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum,
skall bolaget, för det fall att sista dag för aktieteckning
enligt § 3 ovan infaller efter sådant offentliggörande,
fastställa en ny sista dag för påkallande av aktieteckning
(slutdagen). Slutdagen skall infalla inom 60 dagar från
offentliggörandet.
Äger en aktieägare (majoritetsaktieägaren) ensam eller
tillsammans med dotterföretag aktier representerande
så stor andel av samtliga aktier i bolaget att majoritetsägaren, enligt vid var tid gällande lagstiftning, äger påkalla
tvångsinlösen av återstående aktier och offentliggör majoritetsägaren sin avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen,
skall vad som i föregående stycke sägs om slutdag äga
motsvarande tillämpning. Skulle ny slutdag fastställas i
enlighet med denna punkt skall bolaget fastställa en omräknad teckningskurs enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell varigenom innehavarna av optionsrätter
kompenseras ekonomiskt för optionsrätternas förkortade löptid.
Om offentliggörande skett i enlighet med vad som anges
ovan i detta mom., skall – oavsett vad som i § 3 ovan
sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av aktieteckning – innehavare av optionsrätter äga rätt att påkalla

aktieteckning fram till slutdagen. Bolaget skall senast
fyra veckor före slutdagen genom skriftligt meddelande
erinra de kända innehavarna av optionsrätter om denna
rätt samt att aktieteckning ej får påkallas efter slutdagen.
1. Genomför Bolaget en s.k. partiell delning enligt 24
kap aktiebolagslagen, genom vilken en del av Bolagets
tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra
bolag utan att Bolaget upplöses, skall en omräknad
teckningskurs och ett omräknat antal aktier tillämpas.
Omräkningen utföres av ett av Bolaget utsett svenskt
värdepappersinstitut eller auktoriserat revisionsbolag
enligt följande formler:
Omräknad teckningskurs =

föregående
teckningskurs

X

aktiens genomsnittliga
kurs under en period om
25 handelsdagar fr.o.m.
den dag då handeln påbörjades i aktien utan rätt till
delningsvederlag (aktiens
genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av det delningsvederlag som utbetalas per aktie
Omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att
teckna =

föregående antal aktier,
som varje optionsrätt
ger rätt att teckning av

X

aktiens genomsnittskurs
ökad med värdet av det
delningsvederlag som
utbetalas per aktie)

aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under ovannämnda
period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av
den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien vid handel på börs eller marknadsplats
för finansiella instrument. I avsaknad av notering av
betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig
betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. För
det fall delningsvederlaget utgår i form av aktier eller
andra värdepapper som är föremål för notering på börs
eller annan auktoriserad marknadsplats skall värdet av
det elningsvederlag som utges per aktie anses motsvara
genomsnittet av det för varje handelsdag under ovan angiven period om 25 börsdagar framräknade medeltalet
av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien vid sådan marknadsplats. I avsaknad
av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs
noterade köpkursen ingå i beräkningen.
För det fall delningsvederlag utgår i form av aktier eller
andra värdepapper som inte är föremål för notering skall
värdet av delningsvederlaget, så långt möjligt, fastställas
med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende

Villkor för Parans Solar Lighting AB:s optionsrätter 2018 serie 1 (TO1)

42

Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till
följd av att delningsvederlaget utgivits.
Ovan omräknad teckningskurs och antal aktier som
varje teckningsoption berättigar till skall fastställas
två bankdagar efter utgången av ovan angiven period
om 25 handelsdagar och skall tillämpas vid teckning
som verkställs därefter.
Vid teckning som verkställs under tiden till dess att
omräknad teckningskurs fastställts, skall bestämmelserna i mom C, sista stycket ovan, äga motsvarande
tillämpning.
Innehavarna skall inte kunna göra gällande någon
rätt enligt dessa villkor gentemot det eller de bolag
som vid partiell delning övertar tillgångar och skulder
från Bolaget.
Om Bolaget skulle besluta om delning enligt 24 kap
aktiebolagslagen genom att godkänna delningsplan,
varigenom samtliga Bolagets tillgångar och skulder
övertas av ett eller flera andra bolag och Bolaget
därvid upplöses utan likvidation, får anmälan om
teckning inte ske därefter.
Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning
till fråga om delning enligt föregående stycke, skall
innehavaren underrrättas om delningsplanen i enlighet med § 9 nedan. Meddelandet skall innehålla
en redogörelse för det huvudsakliga innehållet i den
avsedda delningsplanen samt en erinran om att anmälan om teckning inte får ske sedan slutligt beslut
fatttats om delning i enlighet med vad som angivits i
första stycket ovan.

delningsplan eller utgången av ny slutdag vid fusion
eller delning, skall rätten att påkalla aktieteckning
åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen eller delningen ej genomförs.
För den händelse bolaget skulle försättas i konkurs,
får aktieteckning ej därefter påkallas. Om emellertid
konkursbeslutet häves av högre rätt, får aktieteckning återigen påkallas.

§ 8 SÄRSKILT ÅTAGANDE AV BOLAGET
Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i § 7 ovan
angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av
teckningskursen till belopp understigande de tidigare aktiernas kvotvärde.

§ 9 MEDDELANDEN
Meddelanden rörande optionsrätterna skall tillställas
innehavare av optionsrätter som meddelat sin postadress till bolaget.

§ 10 ÄNDRING AV VILLKOR
Bolaget äger rätt att ändra innehavares av optionsrätt
villkor i den mån lagstiftning, domstols-avgörande
eller myndighetsbeslut så kräver eller om det i övrigt
– enligt bolagets bedömning – av praktiska skäl är
ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavares av
optionsrätt rättigheter inte försämras.

§ 11 SEKRETESS

Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad delning enligt ovan, skall innehavare – oavsett vad anges
i § 3 ovan om den tidigaste tidpunkt för anmälan om
teckning – äga rätt att göra anmälan om teckning från
den dag då meddelandet lämnats om delningsplanen,
förutsatt att teckning kan verkställas senast femte
vardagen före den bolagsstämma, vid vilken delning
skall beslutas jämlikt 24 kap aktiebolagslagen.

Bolaget eller Euroclear får ej obehörigen till tredje
man lämna uppgift om Optionsinnehavare.

Genomför bolaget åtgärd som avses i denna § 7 ovan
och skulle, enligt bolagets bedömning, tillämpning
av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till
åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl,
ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som innehavarna av optionsrätter erhåller
i förhållande till aktieägarna inte är skälig, skall bolaget, förutsatt att bolagets styrelse lämnar skriftligt
samtycke därtill, genomföra omräkningen av teckningskursen och antalet aktier på sätt bolagets av
bolagsstämman valda revisorer finner ändamålsenligt
i syfte att omräkningen av teckningskursen och antalet aktier leder till ett skäligt resultat.

Svensk lag gäller för dessa optionsrätter och därmed
sammanhängande rättsfrågor. Talan skall väckas vid
Stockholms tingsrätt eller vid sådant annat forum
som skriftligen accepterats av bolaget.

Vid omräkning enligt ovan skall teckningskurs avrundas till helt öre, varvid ett halvt öre skall avrundas
uppåt, samt antalet aktier avrundas till två decimaler.
Oavsett vad under mom. I., J., K. och L. ovan sagts
om att aktieteckning ej får påkallas efter beslut
om likvidation, godkännnande av fusionsplan eller

Bolaget har rätt att ur det av Euroclear förda avstämningsregistret över optionsrätter erhålla uppgifter
avseende bl a namn, adress och antal innehavda
optionsrätter för Optionsinnehavare.

§ 12 TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM

§ 13 FORCE MAJEURE
Ifråga om de på bolaget enligt dessa villkor ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan
göras gällande för skada, som beror av svenskt eller
utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet
ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller
även om bolaget vidtar eller är föremål för sådan
konfliktåtgärd.
Bolaget är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta
skada som uppkommer, om bolaget varit normalt
aktsam. Bolaget är i intet fall ansvarigt för indirekt
skada.
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BILAGA 1

Till bolagsstämman i Parans Solar Lighting AB (publ), org. nr 556628-0649

Rapport om årsredovisningen
Uttalande med reservation respektive inget uttalande görs
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Parans Solar Lighting AB (publ) för år 2016.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen, förutom de möjliga effekterna av det förhållande som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden,
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Parans Solar Lighting AB (publ)s
finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi varken till- eller avstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
I balansräkningen redovisas immateriella tillgångar till ett värde av 4 688 Tkr. Vi har inte fått del av tillräckliga och ändamålsenliga
revisionsbevis för att kunna ta ställning till värdet av denna tillgång. Osäkerheten är av väsentlig betydelse för bedömningen av bolagets
resultat och ställning.
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Parans Solar Lighting AB (publ) enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande med reservation.

Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift
Som framgår av förvaltningsberättelsen kommer bolaget under 2017 behöva ett kapitaltillskott för sin fortsatta finansiering. Detta förhållande
tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.



utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.



drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte
längre kan fortsätta verksamheten.



utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:





identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Inget uttalande görs respektive uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Parans Solar
Lighting AB (publ) för år 2016 samt haft i uppdrag att utföra en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Som en följd av de förhållanden som beskrivs i stycket Grund för uttalanden kan vi varken till- eller avstyrka att bolagsstämman behandlar
förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Som framgår av vår Rapport om årsredovisningen kan vi varken till- eller avstyrka att årsstämman fastställer balansräkningen och
resultaträkningen.
Vi har utfört revisionen av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Parans Solar Lighting AB (publ) enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:



företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller



på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Göteborg den 22 mars 2017
KPMG AB

Mikael Ekberg
Auktoriserad revisor
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