
Erik Calissendorff
F. 1980
Styrelseledamot, 
grundare och ansvarig för 
affärsområdet superyachter
Erik är civilingenjör inom 
IT och entreprenörskap vid 
Chalmers tekniska högskola. 
Erik har en bred erfaren-
het av datavetenskap och 
utveckling av mjukvara. Före 
grundandet av Plejd var 
Erik teknisk chef på flera av 
de största superyachterna i 
världen.

Fullständig förteckning över styrelsens och VD:s bo-
lagsengagemang återfinns i slutet av detta memorandum.

Styrelse och VD

Pär Källeskog
F. 1947
Styrelseordförande
Pär har en lång internationell 
karriär bakom sig, med flera 
ledande befattningar inom 
bl.a. Infratest Burke/TNS 
Global, ett världsledande 
marknadsundersöknings-
företag med mer än 14 000 
anställda.

Mats Enegren
F. 1957
Styrelseledamot
Mats är verksam som In-
vestment Manager hos Almi 
Invest. Mats har tidigare varit 
VD för Start Invest AB, en av 
Sveriges äldsta riskkapital-
bolag. Mats har under sin 
långa karriär medverkat till 
att utveckla ett flertal entre-
prenörsbolag.

Bengt Nilsson
F. 1955
Styrelseledamot
Bengt är medgrundare av 
IFS som såldes till EQT för en 
miljard euro år 2015. Bengt 
är idag VD för startup-bo-
laget Pagero som omsätter 
cirka 150 miljoner kronor 
per år. Därutöver är Bengt 
verksam i ett flertal styrelser 
samt investerar i lovande 
bolag inom framförallt mjuk-
varuutveckling.

Alexander Hellström
F. 1972
Styrelseledamot
Alexander är dataingenjör 
vid Linköpings Tekniska 
Högskola och har en bred 
erfarenhet som entreprenör. 
Han har bl.a. byggt upp fö-
retag inom IT-tjänstesektorn, 
High Tech, internationell 
handel och investeringsverk-
samheter. Alexander är idag 
VD för LumenRadio som är 
ett högteknologiskt bolag 
som utvecklar radiomo-
duler och styrsystem för 
framtidens uppkopplade 
samhälle.

Babak Esfahani
F. 1982
VD
Babak har studerat IT och 
entreprenörsskap vid 
Chalmers tekniska högsko-
la. Babak placerades på 
plats 4 över Internetworlds 
lista över webentreprenörer 
år 2010. Babak har en bred 
erfarenhet från affärsutveck-
ling av entreprenörsledda 
företag.

Antal aktier: Företräder 
Almis innehav på 998 080 
aktier.

Antal aktier: 357 170 aktier.

Antal aktier: 613 660 aktier 
via bolag.

Antal aktier: 173 880 aktier 
via bolag.

Antal aktier: 78 740 aktier 
via bolag genom tecknings-
förbindelse i föreliggande 
noteringsemission.

Antal aktier: 31 496 aktier 
via bolag genom tecknings-
förbindelse i föreliggande 
noteringsemission.

Styrelsen nås via Bolaget: Plejd AB, Drottninggatan 
29, 411 14 GÖTEBORG.
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