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DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA I SAMMANDRAG 
• Periodens intäkter uppgick till 5 714 KSEK (3 097) 
• Periodens resultat uppgick till -13 432 KSEK (-12 716) 
• Resultat per aktie: -0,60 SEK (-0,69) 
• Antal aktier: 23 180 372 (18 436 229) 

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG 
• Periodens intäkter uppgick till 973 KSEK (362) 
• Periodens resultat uppgick till -4 136 KSEK (-4 475) 
• Resultat per aktie: -0,18 SEK (-0,24) 
• Antal aktier: 23 180 372 (18 436 229) 
• Likvida medel: 1 012 KSEK 

 
KOMMENTAR TILL RESULTATET 
Resultatet följer i princip bolagets strategiska plan där det investeras betydande resurser i att 
bygga den kommersiella infrastrukturen i de prioriterade marknaderna. Trots vissa förseningar i 
demoinstallationer har Parans lyckats etablera samarbetsavtal med ett antal starka lokala partners i 
Dubai, Qatar, Italien och USA.  
 
Omsättningen under tredje kvartalet och under de nio första månaderna har ökat signifikant 
(+84%), men det är framför allt den totala orderingången under 2018 som visar på bolagets lång-
siktiga intäktsskapande förmåga. Omsättningssiffrorna speglar med andra ord inte försäljningsar-
betet då de stora ordrar som tagits under året kommer levereras först under 2019 och framåt. 
 
Orderingången motsvarande period 2017 var 6 MSEK de första nio månaderna och slutade på 7,5 
MSEK på helåret. De första nio månaderna 2018 har vi haft en orderingång på 5,5 MSEK, där den 
holländska tunnelaffären på ca 20 MSEK inte räknats in då slutligt kontrakt ännu inte skrivits. Vi be-
dömer det dock som realistiskt att vi på helåret skall kunna uppnå 25 MSEK i ordervärde. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
• Order till fabrik i Kanada där odling av grönsaker och fisk skall belysas av Paransljus. Order-

värde ca 3,6 MSEK. 
• Klartecken från slutkund (holländska staten) att använda Parans SP4-system för belysning av 

Rijnlandtunnlen. Kontrakt slutförhandlas och väntas ligga på ca 20 MSEK. 
• Order från Parans agent i Hongkong, på SP4-system till Science Technology Park. Ordervärde 

ca 180 KSEK. 
• Ingånget distributörsavtal med Noka Srl i Italien, som också lade en order på demosystem till ett 

värde 150 KSEK. 
• Parans ställde ut SP4-systemet på Nordic Property Expo i Göteborg. 
• Parans ställde ut SP4-systemet på Light Middle East i Dubai. 
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HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG  
• Order från Microsoft i Tel Aviv, Israel. Ordervärde på ca 800 KSEK. 
• Parans ställde ut på Qatar Green Building Conference. 

REVISORERNAS GRANSKNING 
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.  

KOMMANDE RAPPORTER 
Parans lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år. Nästa informationstillfälle är 
den 22 februari 2019 då publicering sker av Bokslutskommuniké 2018.  
 
Det går att prenumerera på rapporter genom att på Spotlight Stock Markets hemsida www.spot-
lightstockmarket.com under fliken Nyheter och sedan under Prenumerera anmäla sig till kom-
mande nyheter från bolaget.   
  
22 november 2018 
 
Parans Solar Lighting AB (publ) 
Styrelsen 
 
 
Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-
bruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 22 november 2018. 
 


