
Valberedningens förslag till styrelse för 2022 i Plejd AB

E�er 10 år �o� s��re����r��öra��� för P�e�d AB �a� �är Käl�e�k�� ��böj� o�v�� ��l�
s��re���n ��� de� ��m���de år��täm�a�. Yl�a ���l���n �öre��ås öve��� r���en ���
s��re����r��öra���, Hal���r� �o� K��ni���g� ��h E��an��� E�gu� �öre��ås �o� n��
le���öte�.

Valberedningen i Plejd AB har meddelat bolaget att den till årsstämman 2022 kommer att

lämna följande förslag:

● att styrelsen ska bestå av sju ledamöter,

● omval av styrelseledamöterna Ylwa Karlgren, Lars Kry, Nico Jonkers,

Erik Calissendorff och Gustav Josefsson,

● nyval av Halldora von Koenigsegg och Emmanuel Ergul,

● att Ylwa Karlgren föreslås som styrelsens ordförande.

Halldora von Koenigsegg född 1976, internationell Marknadsekonomi, IIU Stockholm, New

York. Framgångsrik företagsbyggare med internationell räckvidd. Sedan många år COO i

Koenigsegg Automotive AB. 1 341 990 aktier kontrolleras av närstående, delvis genom

företagsägda kapitalförsäkringar.

Emmanuel Ergul, född 1980, civilekonom Handelshögskolan Stockholm samt jur. kand

Stockholms universitet. Finansiell och juridisk bakgrund från ledande internationell

advokatbyrå och partner på investeringsfond i Stockholm fram till 2017 med fokus på SME.

Nu CFO i Koenigsegg gruppen och aktiv investerare. Äger 32 878 aktier personligen samt

genom indirekta aktieinnehav.

I årets valberedning ingår Suzanne Sandler (Handelsbanken Fonder), Emmanuel Ergul

(Christian von Koenigsegg), Iman Habib (Pluspole Holdings AB) och Erik Calissendorff

(Tansaki AB).

VD Babak Esfahani kommenterar “Jag vill tacka Pär Källeskog som har varit med i bolaget mer
eller mindre sen starten i rollen som både större ägare och ordförande för styrelsen. Han har varit
en värdefull tillgång i vår resa.”

Halldora von Koenigsegg kommenterar “Det är fantastiskt att nu få chansen att gå med i
styrelsen och stötta bolaget och ledningen i deras fortsatta tillväxt. Jag har följt bolaget under
några år, allt började med att vi satte in tekniken i vårt eget hus. Jag är imponerade över bolagets
resa och ser fram emot att ge ett mer aktivt stöd framöver.”

Ylwa Karlgren kommenterar ”Det ska bli enormt spännande att ta över stafettpinnen som
ordförande. Jag kommer att göra mitt yttersta för att bidra till Plejds fortsatta framgångar
tillsammans med ledningen och resten av styrelsen.” Ylwa är f.n. styrelseordförande i Ferroamp

Elektronik AB samt ledamot i bl.a. Acrinova AB och Ecoclime Group AB.

Pär Källeskog kommenterar: “Jag vill tacka alla styrelseledamöter under åren, ledningen i Plejd
och framförallt CEO Babak Esfahani för konstruktivt, inspirerande och inte minst trevligt
samarbete. Plejds tillväxtresa kommer att fortsätta under Babaks ledning, framöver med stöd av
den starkaste styrelse vi haft med Ylwa Karlgren i spetsen. Som aktieägare pensionerar jag mig
med tillförsikt. Fiat Lux!”

Om bolaget, Plejd är en ledande nordisk leverantör av smart belysningsstyrning. Med

användarupplevelsen i fokus görs smart belysningsstyrning enkel och tillgänglig för alla.
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