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QPT:s investering genomförd
– nytt affärsben etableras
TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG

NIO MÅNADER I SAMMANDRAG

Samtliga jämförelser görs mot motsvarande period föregående år.

Samtliga jämförelser görs mot motsvarande period föregående år.

> Periodens intäkter uppgick till 2 kSEK (874)
> Periodens resultat uppgick till –4 142 kSEK (–3 607)
> Resultat per aktie: –0,06 SEK (–0,07)
> Antal aktier vid periodens slut var 73 123 195
(52 030 497)
> Likvida medel vid periodens slut uppgick till 9 871
kSEK (7 165)

> Periodens intäkter uppgick till 1 718 kSEK (3 587)
> Periodens resultat uppgick till –11 936 kSEK
(–13 880)
> Resultat per aktie: –0,16 SEK (–0,27)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER JANUARI–SEPTEMBER
> Ett av bolagets mest strategiska avtal skrevs med
det kinesiska bolaget QPT under maj månad.
Avtalet innebär att QPT ska investera i Parans
och blir en av de största ägarna. Parans i sin tur
avser etablera ett helägt dotterbolag i Kina som
tar över QPTs verksamhet. Den huvudsakliga
affären består av försäljning av 5G lyktstolpar med
integrerad kommunikationsteknologi som stödjer
utbyggnaden av 5G infrastruktur. Strukturaffären
med QPT skapar därigenom helt nya möjligheter
för Parans att utvecklas i två parallella spår, med
två olika produktben.

> Under årets första månader kontrakterades
nya försäljningspartners i Polen, Malaysia och
Rumänien.
> Bolaget har påbörjat en process att förbereda
listbyte till Nasdaq First North Growth Market.
> Parans lanserade BIM Object som en digital ”one
stop shop” för arkitekter runt om i världen, där de
kan finna Parans produkter och enkelt rita in dem
i nya byggprojekt. Nu har miljontals arkitekter
tillgång till all väsentlig information om Parans
system bara ett par klick bort.

> Under tredje kvartalet erhöll QPT formellt
godkännande att investera i Parans.

> Bolaget tog ett viktigt kliv framåt för att återetablera
närvaro på den amerikanska marknaden genom
distributörsavtal med Lumenomics Inc, baserade i
Seattle i staten Washington.

> Parans rekryterade försäljningsansvariga för Asien
respektive Europamarknaden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN
> Den riktade nyemissionen fulltecknades av QPT.
Emissionen har betalats med cirka 17 MSEK kontant
och genom tillskjutande av apportegendom i form
av immateriella rättigheter uppgående till cirka 11
MSEK.

> Parans tillsatte den nyinrättade tjänsten Software
Development & Aftermarket Manager.
> Parans erhöll order på SP4-system till Rumänien.

Parans Solar Lighting AB (publ)
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VD HAR ORDET
Bästa aktieägare
Kvartalet har präglats av bolagets fortsatta arbete
med att slutföra affären med vår nya kinesiska
partner Qinqdao Photon Technology (QPT). Arbetet
har fortlöpt trots utmaningar med reserestriktioner
och liknande till följd av coronapandemin. QPT
fick i slutet av kvartalet det nödvändiga formella
myndighetsgodkännandet för att investera i Parans.
I dagarna blev det offentliggjort att den riktade
nyemissionen till QPT fulltecknades och Parans
erhöll emissionslikvid om ca 17 MSEK i kontanter
samt ca 11 MSEK i immateriella rättigheter. Genom
teckning av aktierna i den riktade emissionen uppnår
QPT en initial ägarandel om 24,88 procent i bolaget.
Nästa steg kommer vara att QPT skall teckna
ytterligare aktier genom de av bolagsstämman
beslutade teckningsoptionerna av serie 8 (TO8) för
att uppnå ett totalt ägande i bolaget på 29,9%, vilket
innebär ytterligare 6,4 MSEK i kapitaltillskott.

Vi har också en hälsning från QPT och deras VD:
”Vi är verkligen entusiastiska inför att börja arbeta
tillsammans med Parans organisation och vill skicka
med en hälsning till Parans aktieägare. Vi ser en
fantastisk framtid tillsammans med er och vi ser
detta samarbete som långsiktigt.”, säger Fred Sun,
VD och huvudägare i QPT.
Parans har under kvartalet förstärkt sin organisation
med nya försäljningsansvariga för både Asien och
Europa. Det nya försäljningskontoret i Shanghai
med ansvar för Asien är ett ytterligare steg i
Parans kinaetablering närheten till bolagets
kommande verksamhet i Qinqdao för att vi också
ser viktiga synergier då Shanghai är Kinas viktigaste
affärscentrum.

I samband med att emissionen nu genomförs så
kommer också de mer operationella delarna av
affären mellan Parans och QPT att utföras. Det
innebär bland annat att de redan förberedda
ansökningshandlingarna om att etablera Parans
helägda dotterbolag i Kina kommer lämnas in till
de lokala myndigheterna. Därefter kommer alla
relevanta tillgångar att överföras från QPT till Parans
dotterbolag, så att den operationella verksamheten
kan startas upp. Parans dotterbolag får namnet
Parans Technologies Qingdao. Vi har genom denna
affär med QPT skapat ett helt nytt affärsben att stå
på och vi får också tillgång till den enorma kinesiska
marknaden genom detta partnerskap.

Vi har under kvartalet fortsatt att utveckla vår
kärnaffär, men med fortsatta utmaningar till följd
av coronapandemin. Med nya nedstängningar och
restriktioner runtom i världen har våra partners
fortsatt haft en utmaning att få till affärer kring våra
produkter. Verksamheten hade inga intäkter under
kvartalet. Däremot lyckades vi få en order på SP4system från ett universitet i Frankrike samt en order
på demosystem till vår nya distributör i Rumänien.
Dessa kommer att levereras under innevarande
kvartal. Vi har även utökat vårt distributionsnätverk i
USA. Detta är ett viktigt steg i att återetablera oss på
den amerikanska marknaden.

QPT har endast en kort historik då bolaget
etablerades under 2018. Dock så har grundarna av
bolaget desto längre historik. De var bland de första
att starta produktion av effektiva LED-strålkastare
i Kina och de har tagit med sig högteknologisk
kompetens med värdefulla patent i samband med
uppstarten av QPT. Deras 5G Smart Towers är en helt
ny produkt som just nu efterfrågas i stor omfattning
då den kinesiska staten nu forcerar utbyggnationen
av 5G infrastrukturen i hela Kina. Under 2019
etablerade man egen utveckling och produktion
av sina 5G stolpar samt det de kallar för IoT Street
Lights och man har under slutet av 2019 och under
2020 redan installerat ett antal testsystem hos sina
nuvarande kunder. De bilder som visades när jag var
och besökte QPT i Qingdao i oktober 2019 var när den
helt nya fabriken invigdes. Det är valda delar av dessa
tillgångar vi nu skall ta över då affären genomförts.

Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans har idag en fullt tekniskt mogen produkt och
arbetar med att utveckla nya digitala kringtjänster
med potential att generera abonnemangs- och
licensintäkter. Detta gör oss fullt redo att ta
betydande kliv framåt i vår kommersiella utveckling
så snart pandemin lättar. Med vår blivande partner
i Kina ser vi omfattande potential i att kraftigt öka
Parans totala affär kommande år. Avtalet med QPT
ger ett helt nytt ben där Parans kan bredda sin affär.
Mölndal 19 november 2020
Anders Koritz
VD – Parans Solar Lighting
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KOMMENTARER TILL TREDJE KVARTALET 2020
> Intäkterna för tredje kvartalet 2020 uppgick till
2 kSEK (874). Intäkterna minskade på grund av
försenade affärsdiskussioner framförallt kopplat
till coronapandemin och samt att det bolaget inte
längre aktiverar arbete för egen räkning.

> Resultat per aktie för tredje kvartalet 2020
uppgick till –0,06 SEK (–0,07). Antalet aktier
uppgick till 73 123 195 (52 030 497). Ökningen
förklaras av teckningsoptioner som nyttjats under
perioden.

> Resultatet för tredje kvartalet 2020 uppgick till
–4 142 kSEK (–3 607). Förlusten ökade till följd av
intäktsminskningen, men övriga externa kostnader
och personal minskade.

> Likvida medel uppgick till 9 871 kSEK (7 165).
Likvida medel ökade på grund av nyemitterade
aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner.

KOMMENTARER TILL FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2020
> Resultatet per aktie för de första nio månaderna
uppgick till –0,16 SEK (–0,27). Resultat per aktie
har förbättrats pga. minskad förlust med nästan
2 MSEK och samt till följd av att antalet aktier har
ökat genom nyttjande av teckningsoptioner.

> Intäkterna för de första nio månaderna uppgick
till 1 718 kSEK (3 587). Intäkterna minskade på
grund av längre ledtider och leveranssvårigheter
kopplade till coronapandemin i andra och tredje
kvartalet.
> Resultat för de första nio månaderna uppgick till
–11 936 kSEK (–13 880). Förlusten har minskat trots
att intäkter minskade till följd av lägre kostnader
för råvaror och förnödenhet samt minskade
personalkostnader.

Parans Solar Lighting AB (publ)
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ORDERINGÅNG

PERSONAL

Parans orderstock var vid periodens slut 18 MSEK
varav ordern till den holländska tunneln står för den
större delen.

Genomsnittligt antal anställda i bolaget uppgick
under tredje kvartalet till 8 personer och i slutet
av perioden var antalet anställda 11 personer.
Ökningen förklaras av kommunicerade rekryteringar
till verksamheten i Kina, Europa och Mölndal.

Orderingången under perioden var cirka 600 kSEK.

UTSIKTER

VÄSENTLIGA RISKER &
OSÄKERHETSFAKTORER

Arbetet med att upprätta Parans helägda
dotterbolag i Kina i samband med QPT-affären
fortgår. Därefter kommer alla relevanta tillgångar
att överföras från QPT till Parans dotterbolag, så att
den operationella verksamheten kan startas upp.
Parans dotterbolag kommer få namnet ”Parans
Technologies Qingdao”.

Verksamheten är utsatt för operationella och
finansiella risker inkluderade marknadsförändringar,
inköps- och leverantörsrisker och valutarisker samt
kreditrisker. De risker och osäkerhetsfaktorer som
bedöms vara väsentliga för verksamheten omfattar
främst områdena marknadsrisker, leverantörsrisker
och likviditetsrisker.

QPT arbetar med att etablera återförsäljarnätverk
i samtliga kinesiska provinser för försäljning av
både SP4-system såväl som 5G Smart Towers med
tillhörande produkter.

För en utförligare beskrivning av väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Parans Solar
Lightings årsredovisning.

Installationen av de nya ordrarna i Frankrike &
Rumänien beräknas ske under slutet av Q4 2020.

ÖVRIG INFORMATION

FINANSIELL STÄLLNING

Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
(K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Balansomslutningen per den 30 september 2020
uppgick till 20 636 (19 455) kSEK. Under perioden
tecknades nya aktier som tillförde 917 kSEK genom
utnyttjande av teckningsoptioner TO3 & TO4.

Koncernförhållanden
Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning
till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap
3§ upprättas ingen koncernredovisning.

Likvida medel per den 30 september 2020 uppgick
till 9 871 (7165) kSEK. Eget kapital per den 30
september 2020 uppgick till 14 530 (13 363).
Soliditeten per den 30 september 2020 uppgick till
70,4 procent (68,7).

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads
missbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 19 november 2020 kl. 08:30 CET.

Parans Solar Lighting AB (publ)
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AKTIEINFORMATION
Parans Solar Lightings aktie handlas under kortnamnet PARA på Spotlight Stock Market
och har ISIN-Kod SE0002392886. Första dag för handel var 2010-06-04.
PARANS AKTIE
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STÖRSTA ÄGARE
per den 30 september 2020

Antal aktier

Röster & kapital

Gunnar Mårtensson
Avanza Pension
Dan Örjan Berglund
Chalmers Tekniska Högskola
Isac Wiksten
Kanizara Capital Ltd
Nordnet Pensionsförsäkring
Jennie Lundström
John Patrik Mårtensson
Ingemar Olofsson

13 951 980
9 899 823
3 250 000
1 786 114
1 501 909
1 170 284
966 139
783 299
740 096
712 321

19,27%
13,55%
4,45%
2,45%
2,07%
1,60%
1,32%
1,07%
1,01%
0,98%

Summa

34 761 965

47,77%

Övriga

38 361 230

52,23%

Summa

73 123 195

100%

PARANS SOLAR LIGHTING HAR FÖLJANDE TECKNINGSOPTIONER UPPTAGNA TILL HANDEL:
> PARA TO2 - SE0010662965

Under kvartalet har teckning av aktier genom
utnyttjande av TO4 skett. Teckningen har gjorts
med stöd av § 3 i villkoren för teckningsoptionerna
som ger rätt att teckna aktier under perioden
23 augusti 2018 till 23 augusti 2023 för innehav av
teckningsoptioner till ett sammanlagt värde om
50 000 SEK eller mer. Antal aktier som tecknades
var 82 564 till teckningskurs 1,30 SEK vilket tillförde
bolaget 107 333 SEK före emissionskostnader.

> PARA TO3 - SE0011452523
> PARA TO4 - SE0011642354
>P
 ARA TO5 - SE0011896794
Under kvartalet offentliggjordes utfallet för den
andra nyttjandeperioden av fem för TO3 där 145 430
aktier tecknades till kursen 1,30 SEK vilket tillförde
bolaget 189 059 SEK före emissionskostnader.

Vid kvartalets utgång uppgick antalet aktier till
73 123 195 och aktiekapitalet till 1 462 463,90 SEK.

Under kvartalet offentliggjordes utfallet för den
andra nyttjandeperioden av fem för TO4 där 477 371
aktier tecknades till kursen 1,30 SEK vilket tillförde
bolaget 620 582 SEK före emissionskostnader.

Parans Solar Lighting AB (publ)
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RESULTATRÄKNING
kSEK

Jul-sep 2020

Jul-sep 2019 Jan–sep 2020

Jan–sep 2019

Helår 2019

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

2

54
820
-

199
1 471
48

1 667
1 920

3 687
2 688
124

Summa rörelsens intäkter

2

874

1 718

3 587

6 499

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader

31
–1 661
–2 276
41

–30
–1 814
–2 337
–25

–105
–5 660
–7 275
–7

–1 965
–5 884
–8 249
–65

–3 643
–8 174
–10 972
–110

Rörelseresultat före avskrivningar

–3 863

–3 332

–11 329

–12 576

–16 400

–265

–259

–319

–778

–4 526

–4 128

–3 591

–11 648

–13 354

– 20 926

–14

–16

–288

–526

–563

–4 142

–3 607

–11 936

–13 880

–21 489

-

-

-

-

-

–4 142

–3 607

–11 936

–13 880

–21 489

–0,0566
73 123 195

–0,0693
52 030 497

–0,1632
73 123 195

–0,2668
52 030 497

–0,4123
52 117 341

Av- och nedskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Resultat från finansiella poster
Rörelseresultat efter
finansiella poster
Uppskjuten skatt
Periodens resultat
Resultat per aktie
Antal aktier

Parans Solar Lighting AB (publ)
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BALANSRÄKNING
kSEK

2020-09-30

2019-09-30

2019-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

4 523
336
45

6 243
444
105

3 290
417
45

Summa anläggningstillgångar

4 904

6 792

3 752

Omsättningstillgångar
Lager mm
Fordringar
Kassa och bank

4 516
1 345
9 871

2 690
2 808
7 165

1 520
3 028
5 621

15 732

12 663

10 169

Summa tillgångar

20 636

19 455

13 921

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Redovisat resultat

4 752
21 714
–11 936

6 061
21 182
–13 880

4 332
22 988
–21 489

14 530

13 363

5 831

Skulder
Avsättningar för garantier
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

500
417
5 189

519
517
5 056

500
467
7 123

Summa Skulder

6 106

6 092

8 090

20 636

19 455

13 921

Summa omsättningstillgångar

Summa Eget kapital

Summa Eget kapital och skulder
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GRANSKNING

KOMMANDE RAPPORTER

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

Parans lämnar återkommande ekonomisk information
4 gånger per år. Nästa informationstillfälle är den
26 februari 2021 då publicering sker av boksluts
kommuniké 2020.

NYCKELTALSDEFINITIONER

Det går att prenumerera på rapporter på Spotlight
Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.se
under fliken Nyheter och sedan under Prenumerera
anmäla sig till kommande nyheter från bolaget.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA GÄRNA:

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

19 november 2020

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ),
tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com
www.parans.com

Parans Solar Lighting AB (publ)
Styrelsen

OM PARANS SOLAR LIGHTING AB (PUBL)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och
leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter
och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har
kontor i Mölndal. Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

PARANS SOLAR LIGHTING
Frölundagatan 118 • 431 44 Mölndal, Sverige
Solar Lighting
AB•(publ)
januari–september
2020
Telefon:Parans
+46(0)31–20
15 90
Mail: info@parans.com
556628-0649
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