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VD ökar sitt nettoinnehav i Plejd genom inlösen av 
optioner från grundare
Bakgrund
För ca 3 år sedan så köpte Babak Esfahani, VD på Plejd AB köp-optioner från grundare Erik Calissendorff, 
som äger sina aktier i Plejd AB genom sitt holdingbolag Tansaki AB. Optionerna är alltså utställda av Tansaki 
AB till VD Babak Esfahani. 

För att finansiera inlösen av optionerna har VD sålt 32,500 av sina aktier i Plejd AB 2017-01-04, 
motsvarande 9,1% av innehavet innan försäljningen. VD har därefter påkallat optionerna som ger VD rätt att 
köpa 98,650 aktier från Tansaki AB och således ökar VD sitt netto-innehav i Plejd AB efter båda 
transaktionerna med 66,150 aktier.

Samtidigt som VD ökar sitt innehav så minskar innehavet från grundare Erik Calissendorff (Tansaki AB) med 
98,650 aktier. Då Tansaki AB innan påkallande av optionerna hade 613 660 akiter motsvarande ca 11,04% 
av kapital och röster och efter försäljningen till VD hamnar under 10% med 515 010 aktier motsvarande ca 
9,3% av kapital och röster så innebär detta även en flaggning. 

VD övertar den lock-up som finns på aktierna från Tansaki AB.

VD Babak Esfahani kommenterar
- Jag sålde aktier enbart i syfte att öka mitt netto-innehav, försäljningen gjordes av privatekonomiska själ. 
Även om det är tråkigt att sälja dessa aktier så har jag efter dessa transaktioner ett större innehav i bolaget.  

För ytterligare information
Babak Esfahani
VD, Plejd AB
Telefon: 0735-322 391
E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget
Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och 
hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling 
som populärt brukar kallas för Internet of Things. Under 2016 lanserar Plejd en ny produktserie inom smart 
belysning som ger elektriker och konsumenter en väsentligt bättre flexibilitet och användarupplevelse än 
dagens traditionella produkter.

Denna information är sådan information som Plejd AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande 2017-01-09.


