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UPPDRAGSANALYS 

Lönsam tillväxt motiverar 

höjd riktkurs 

Stark tillväxt under lönsamhet 

Plejd redovisade en nettoomsättning för andra kvartalet 2020 på 44,8 

miljoner kronor, jämfört med 31,6 miljoner för andra kvartalet 2019. 

Det ger en organisk tillväxt på 42 procent. Rapportens stora utrops-

tecken var lönsamheten. Trots att tillväxt är i primärt fokus levere-

rades en bruttomarginal på 57 procent, jämfört med 47 procent 

samma period 2019. Rörelsemarginalen landade på imponerande 15 

procent, jämfört med -12,6 procent föregående år.  

Kostnadskontroll är nyckeln 

Lönsamhetsförbättringarna har framförallt drivits av god kostnads-

kontroll. Samtidigt som försäljningen växte med 42 procent ökade 

kostnader för råvaror och personal med låga 14 respektive 4 procent. 

Det är ett kvitto på den starka underliggande lönsamhet som finns i 

Plejds affär. Noterbart är att bolagsledningen kommenterar att 

tillväxt är högsta prioritet och att lönsamheten därav kan variera från 

ett kvartal till ett annat.  Vår tro är dock att lönsamhets-

förbättringarna kommer att fortsätta på längre sikt, dels genom att 

kostnader skals ytterligare, dels genom att fokuset successivt 

förflyttas från tillväxt till lönsamhet. 

Stärkt position utomlands  

Under kvartalet har tydliga framsteg gjorts i arbetet med att 

expandera på nya marknader. Bolagets fulla sortiment har lanserats i 

Norge och har även kompletterats med produkter specifikt anpassade 

för landet. Efter kvartalets slut skedde de första leveranserna till 

grossist. Även i Nederländerna fortskrider arbetet enligt plan och 

bolaget har börjat bygga säljorganisation, med en förväntad säljstart 

fram emot slutet av 2020. Om expansionen mot nya marknader faller 

väl ut, med framgångsrika lanseringar, bedömer vi att Plejds tillväxt-

resa har potential att accelerera ytterligare.  

Höjda prognoser 

Bolagets utveckling de senaste kvartalen är imponerande. Det, i 

kombination med att osäkerheten kring Covid-19 minskat, gör att vi 

höjer våra estimat för både försäljning och lönsamhet. Vi ser 

motiverat värde på 94 kronor per aktie. Sett till våra prognoser för 

2022 ser dagens värdering rimlig ut med 17,5 gånger EV/EBIT och 

2,6 gånger EV/S.  
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020p 2021p 2022p

Omsättning 129 180 270 379

Ebitda-resultat -6 25 46 76

Rörelseres. (ebit) -17 11 29 56

Resultat f. skatt -18 11 29 57

Nettoresultat -14,47 9 24 47

Vinst per aktie neg. 0,88 kr 2,36 kr 4,62 kr

Utd. per aktie 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

Omsättningstillväxt 12,2% 39,5% 12,2% 40,4%

Rörelsemarginal -13,2% 6,1% 10,7% 14,7%

P/e-tal neg. 114,3 42,8 21,9

EV/ebit neg. 89,2 33,8 17,5

EV/omsättning 7,60 5,45 3,63 2,59

Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Investeringstes 

Kostnadseffektiv lösning  

Plejds applikation underlättar installationen för elektrikerna och 

fördelarna är många. Traditionella produkter kräver kabeldragningar 

för att installeras. Med Plejds teknik går det i många fall att göra 

trådlösa kabeldragningar, vilket skapar en större flexibilitet och 

underlättar vid installationen. Detta skapar potentiella kostnads-

besparingar för slutanvändaren. Lägg därtill att prissättningen ligger 

nära konkurrenters, vilket gör att Plejd på sikt har all möjlighet att bli 

marknadsledande.  

Teknikskifte skapar stor marknadspotential 

Marknaden för belysning genomgår ett stort teknikskifte från 

traditionella produkter till smarta, uppkopplade produkter. Driv-

kraften i förändringen är behovet av effektivare elförbrukning, där 

belysning står för cirka 19% av världens elförbrukning enligt Global 

Market Insight (GMI). Skiftet underlättar för Plejd penetrera 

marknaden och bygga marknadsposition. Potentialen är stor. GMI 

bedömer att marknaden inom smart belysning uppgår till över 7,5 

miljarder dollar, med en förväntad årlig tillväxt på över 15 procent.   

Multidimensionell tillväxt under lönsamhet  

Plejds strategi bygger på att i första hand prioritera tillväxt för att 

bygga en starkare marknadsposition.  Mycket handlar om att nyttja 

det teknikförsprång som bolaget har gentemot konkurrenter. 

Expansionen sker i två led, dels genom lansering av nya produkter på 

befintliga marknader, dels genom expansion på nya marknader. På 

köpet får investeraren också en stark underliggande lönsamhet. Plejd 

har periodvis klarat av att leverera kraftig tillväxt under lönsamhet, 

inte minst under de senaste kvartalen. Vi ser tecken på att Plejd har 

börjat växa in i kostnadskostymen och mycket talar för att bolaget ska 

klara av att växa under lönsamhet även framåt.  

Tydliga triggers i närtid  

Hittills har tillväxten framförallt skett genom lansering av nya 

produkter. I och med de stärkta positionerna på marknaderna i Norge 

och Nederländerna ser vi potential för Plejd att i närtid driva 

tillväxten även genom geografisk expansion. Även Finland ses som en 

högintressant marknad, med fördelen att inga större produkt-

anpassningar behövs göras. Lyckade lanseringar på dessa marknader 

skulle öppna för ytterligare geografisk expansion. Detta är en trigger 

som potentiellt skulle kunna accelerera tillväxten och driva aktie-

kursen på sikt.   

  

Stor marknadspotential 
Marknadsestimat Internet of Things (mdkr) 

 

Källa: Statista, Analysguiden 

Stark historik och ljus framtid 
Nettoomsättning (Mkr) 2017-2020p 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 
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Risker 

Marknad med många aktörer 

Det är viktigt att flagga för den tuffa konkurrensen som finns och 

Sverige kan vi hitta ett antal konkurrenter, bland annat Vadsbo, 

Malmbergs Elektriska och Schneider Wiser. Marknaden för belysning 

är sedan tidigare mogen.  Det är framförallt teknikskiftet från tradi-

tionella till smarta produkter som möjliggjort för Plejd att göra entré. 

Att upprätthålla den höga tillväxten hänger i mångt och mycket på att 

Plejd lyckas positionera sig som en standardprodukt på marknaden. 

Här ligger bolaget bra till med det teknikförsprång, de installations-

fördelar och den pris-sättning som produkterna har.  Vi ser dock allt-

jämt en risk för att konkurrenter i framtiden minskar produkt-

differentieringen. 

Beroende av produktlanseringar 

Plejds expansionsstrategi bygger till stor del på att lansera nya 

produkter till marknaden. En förutsättning för framtida tillväxt är att 

bolaget klarar av att upprätthålla lanseringstaken av nya produkter. 

Med andra ord finns det ett kontinuerligt behov av investeringar i 

forskning och utveckling, vilket gör att verksamheten till viss mån kan 

ses som kapitalintensiv. 

Marginell påverkan från Covid-19 

Vi har tidigare lyft spridningen av Covid-19 som en risk värd att ta i 

beaktning. Under årets första kvartal var effekterna marginella och 

bolagsledningen vidhåller att man inte ser någon större påverkan på 

verksamheten även under andra kvartalet. Plejd har trots detta köpt 

på sig en större mängd komponenter för att säkerställa såväl framtida 

lagernivåer som leveranser. Vår uppfattning är att den påtagliga 

osäkerhet som Covid-19 fört med sig till stor del har blåst över. Trots 

risken för en andra våg av smittspridning bedömer vi att effekterna 

av Covid-19 kommer att vara relativt låga även framåt. 
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Utfall och prognoser 

Levererar över förväntan 

Försäljningstillväxten för det andra kvartalet 2020 kom in i linje med 

förväntan. Plejds nettoomsättning uppgick till 44,8 miljoner kronor 

jämfört med våra estimat på 44,5 miljoner. Det motsvarar en tillväxt 

på 42 procent jämfört med våra estimat på 41 procent. Den goda 

lönsamheten var ett utropstecken i rapporten och rörelsemarginalen 

uppgick till 15 procent, jämfört med våra förväntningar på 6 procent. 

Osäkerheten relaterad till Covid-19 bedöms vara väsentligt lägre än 

tidigare och effekterna är av allt att döma svaga, eller till och med 

positiva till följd av den renoveringstrend som seglat upp i corona-

krisens kölvatten. Vidare ser arbetet med utlandsexpansionen positiv 

ut och av allt att döma går den snabbare än väntat. Den norska 

marknaden har potential att rulla igång på allvar redan under de 

kommande kvartalen. Mot denna bakgrund höjer vi våra försäljnings-

estimat något. I ett positivt scenario ser vi en försäljning på närmare 

600 miljoner kronor år 2025.  

Efter första kvartalet kommenterade vi att vi inte såg någon större 

risk för att kostnadssidan skulle utvecklas negativt. Så har heller inte 

skett. Istället syns ytterligare förbättringar, där samtliga kostnader, 

sett som andel av nettoomsättningen, har minskat. Den starka lön-

samheten under kvartalet tyder på att våra lönsamhetsantaganden 

har varit väl defensiva, där bolaget ser ut att kunna leverera både 

starkare och stabilare marginaler än vi räknat med. Vi väljer därför 

att höja våra lönsamhetsantaganden och på lång sikt bedöms Plejd 

kunna nå en rörelsemarginal kring 20 procent i vårt scenario. Det 

ligger i linje med bolagets tidigare kommunikation.   

Förväntad lönsamhet lockar  
Prognoser och nyckeltal, siffror i Mkr 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 

Höjer förväntad långsiktig rörelsemarginal 

från 18 procent till 20 procent 

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020p 2021p 2022p

Omsättning 129 180 270 379

Ebitda-resultat -6 25 46 76

Rörelseres. (ebit) -17 11 29 56

Resultat f. skatt -18 11 29 57

Nettoresultat -14,47 9 24 47

Vinst per aktie neg. 0,88 kr 2,36 kr 4,62 kr

Utd. per aktie 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

Omsättningstillväxt 12,2% 39,5% 12,2% 40,4%

Rörelsemarginal -13,2% 6,1% 10,7% 14,7%

P/e-tal neg. 114,3 42,8 21,9

EV/ebit neg. 89,2 33,8 17,5

EV/omsättning 7,60 5,45 3,63 2,59

Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Disclaimer 

Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att 

investera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks 

i analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad 

Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med 

Aktiespararna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt 

intresse avseende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har 

rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet 

och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som 

orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. 

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar 

och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. 

Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och 

kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 

indikation för framtida avkastning. 

Analytikern André Netzén Örn äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 
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