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FÖRSTA HALVÅRET 2017 

 Resultatet efter skatt uppgick till -355 (-41)

 Resultat per aktie uppgick till -1,699 (0)

 Nettokassan uppgick till 45 717 per den 30 juni 2017, jämfört med 42 713 per den 31

december 2016

 Substansvärdet uppgick till 49 218 TSEK (SEK 232,93 per aktie) per den 30 juni 2017,

jämfört med 44 734 TSEK (SEK 236,36 per aktie) per den 31 december 2016

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET 

 Teckningstiden för nyemissionen avslutades 24 februari. Tecknat och inlöst 51,1 MSEK.

 Avtal med FCG AB som AIFM samt med SEB som förvaringsinstitut tecknades.

 Notering hos NGM med första handelsdag 17 mars.

 Marknadsföringstillstånd godkänt hos Finansinspektionen 23 mars.

 Bolaget har utfäst kapital till finska private equity-fonden Intera III.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

 Bolaget har utfäst kapital till svenska private equity-fonden Litorina V.

VD KOMMENTAR 

I slutet av februari stängde vi emissionen som vi hade i detta investeringsbolag. Vår 

första investering blev den finska private equity-fonden Intera III. Sedan dess har vi 

träffat och utvärderat ett antal ytterligare intressanta private equity-fonder som varit 

aktuella för investeringar. I skrivandes stund är det klart att vår andra och sista 

investering blir i svenska Litorina, som reser sin femte fond i ordningen. Våra 

investeringar motsvarar våra högt ställda kriterier väl och är välrenommerade aktörer 

på marknaden som varit med och visat på goda resultat under en lång tid. Vi ser fram 

emot långa och nära relationer framöver.   



Det innebär att vi inom sex månader efter vår stängning är fullinvesterade gällande 

private equity-fonder. Nu kommer det en intressant och spännande tid där vi kommer 

att se vilka portföljbolagsinvesteringar som kommer att adderas till de idag två 

befintliga.  

Transaktionsmarknaden för den storlek på bolag som vi är investerade i har vi sett en 

fortsatt hög aktivitet i. Tillgång på kapital är god och räntorna är fortfarande låga vilket 

är gynnsamt. Tillväxten i de marknader vi investerar, den mindre och medelstora, är 

generellt sett god.  

På investeringsmarknaden ser och hör vi alltmer om vikten av att även ha alternativa 

tillgångar i sin portfölj och jag tycker att private equity är något som ska finnas med i en 

diversifierad investeringsportfölj. Tillgångsslaget är och har varit av stor vikt för all 

världens professionella investerare. Inte minst i de stora svenska pensions- och 

institutionsportföljerna har det visat sig att just private equity är den allokering som 

oftast har bidragit med högst avkastning. 

Coeli Private Equity 2016 AB erbjuder sina aktieägare investeringsmöjligheter i ett 

portföljkoncept baserat på investeringar i s.k. buy-out-fonder och selektiva investeringar 

i andra typer av private equity-fonder samt direkta investeringar som annars normalt 

inte är tillgängliga för mindre investerare. 

Henrik Arfvidsson, Stockholm augusti 2017 

För ytterligare information, kontakta 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity 2016 AB 

Telefon: 070 444 22 50 

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se 

Sedan 2006 har Coeli erbjudit investerare access till mindre och medelstora private equity- 

markanden i Norden. Med 20-talet fondinvesteringar i marknaden så är Coeli en av de mest erfarna 

aktörerna.   

Informationen är sådan som Coeli Private Equity 2016 AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om 

värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har 

lämnats för offentliggörande den 29:e augusti 2017 klockan 17.35


