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PLEJD: INITIAL TAKE - ONE DIMMER TO RULE 
THEM ALL
I vårt huvudscenario räknar vi med fortsatt stark organisk tillväxt drivet av nya 
produktkategorier samt nya marknader. Uppnås estimerat resultat för 2025 ser vi 
en betydande uppsida i aktien. Vår positiva bild om Plejds framtidsutsikter stärks 
ytterligare av det höga insiderägandet i bolaget.

Plejd är en nordisk leverantör av smart belysning, som utvecklar och producerar såväl hårdvara 
som mjukvara för belysningsstyrning. Produkterna utgörs av så kallade ”puckar” och installeras 
av elektriker för att primärt styra belysning. Marknaden som Plejd verkar på drivs av starka 
trender och den förutspås ha en hög underliggande tillväxt. Idag är över 700 000 hem och 
verksamheter utrustade med Plejd, med totalt över tre miljoner puckar installerade. De primära 
marknaderna som bolaget verkar på är främst Sverige och Norge, men expansion inom nya 
geografiska marknader sker kontinuerligt.

Plejd har haft en genomsnittlig omsättningstillväxt på 82 % per år sedan 2017 och bolaget har en 
stark position på den svenska marknaden. Plejd har planer på expansion ut till fler länder i 
Europa och det första landet som bolaget satsade på utöver Sverige var Norge, där tillväxttakten 
har varit hög. Norge stod för 4 % av den totala omsättningen under 2020 och för 27% i Q3’22.

Vidare kommer Plejd också lansera nya produktkategorier med andra produkter än puckar för 
belysningsstyrning. På fem års sikt ser vi att produktkategorierna kommer driva tillväxt på de 
befintliga marknaderna. På längre sikt ser vi att tillväxten kommer drivas av expansion inom nya 
geografiska marknader.

Läs den fullständiga analysen här

För mer information, vänligen kontakta:
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Om Kalqyl

Kalqyl är ett nytänkande analysbolag med en snabbväxande plattform och en unik räckvidd bland 
nordiska investerare. Analyserna skiljer sig från mängden och syftar till att vara förklarande. Det 
gör innehållet enklare att förstå och tillgängligt för alla.
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