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Det positiva klimatet för den lokala nordiska
riskkapitalmarknaden har fortsatt också
under året som gick. Antalet affärer ökar och
under 2007 har också många framgångsrika
avyttringar gjorts bland de ledande risk-
kapitalfonderna, vilket har resulterat i en bra
avkastning i investeringssegmentet.
Turbulensen på de finansiella marknaderna
som sammanhängde med krisen i det
amerikanska bolånesystemet påverkar
fortfarande  de allra största riskkapital-
affärerna. Bakgrunden är att finansierings-
systemet har svårt att prissätta och
distribuera risk för de stora finansierings-
lösningarna. Detta har i sin tur lett till att
finansieringen av de stora riskkapital-
affärerna har försvårats och i vissa fall inte
varit genomförbara som det ursprungligen
varit tänkt.

Coeli Private Equity 2007 AB liksom den
tidigare fonden Coeli Private Equity 2006 AB
har ett investeringsfokus på framför allt
investeringar i lokala riskkapitalfonder inom
det mindre och medelstora segmentet för
utköpsaffärer (s.k. Buy-out) och till viss del
också investeringar i s.k. venture fonder. I
detta mindre segment har affärerna fortsatt
i oförminskad fart och finansieringen som
oftast varit lokal med lokala banker har
genomförts enligt plan.

Coeli Private Equity 2007 har nu genomfört
sin tredje och sista delemission och totalt
har vi fått in 164 MSEK i kapital från våra
363 nya aktieägare. Detta innebär att vi nu
aktivt kan gå in i investeringsfasen med detta
kapital. Det är min bedömning att vi under
2008 kommer att teckna investeringsavtal
med huvuddelen av detta kapital. Sedan tar
det ytterligare en tid innan riskkapital-
fonderna kallar ner kapitalet för sina
portföljinvesteringar.

Marknaden för att göra professionella
investeringar i riskkapitalfonder är fortsatt
god och under de närmsta åren vet vi att
flera attraktiva fonder avser att resa
ytterligare kapital. Det är därför min
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bedömning att vi med kapitalet i Coeli Privat
Equity 2007 AB ska kunna investera i ett
antal utvalda riskkapitalfonder med god
avkastningspotential som inte annars är
tillgängliga för mindre investerare.

Vår affärsidé är att erbjuda aktieägarna
attraktiva långsiktiga investeringsobjekt
inom s.k. venture och buy-out fonder
(riskkapitalfonder) som annars inte är
tillgängliga för mindre enskilda investerare.
Vi skapar ett mervärde till våra investerare
genom en noggrann urvals-, analys- och
investeringsprocess i syfte att skapa högsta
möjliga avkastning. I denna process
analyserar vi bl.a. den historiska avkastning
som riskkapitalfondens förvaltningsteam har
åstadkommit samt vilken kompetens teamet
har och hur de fungerar tillsammans. Vidare
studerar vi också de fundamentala faktorer
som skall skapa en även fortsättningsvis hög
avkastning i investeringssegmentet. Ett
stort arbete läggs också på att undersöka
de legala strukturer och villkor som sätts
upp för den här typen av fonder.

Coeli Private Equity 2007 AB som är vår
andra årsfond har hitti l ls gjort en
investering. Investering har gjorts i
riskkapitalfonden Creval  (under namnbyte
till Valedo) som är en utköpsfond med
inriktning mot utköpsaffärer i det mindre
segmentet. Vi har valt denna investering för
att den riktar sig till ett investeringssegment
som inte är lika konkurrensutsatt som de
större segmenten och vi bedömer att till-
gången till affärsmöjligheter skall vara
fortsatt mycket god framöver. Investerings-
segmentet har också historiskt visat mycket
god avkastning.

Coeli Private Equity 2007 AB är vad man
brukar kalla en “fond i fond” och en invest-
ering i vår fond blir därför i realiteten en
investering i de av oss utvalda riskkapital-
fonderna som bedriver investerings-
verksamhet på den nordiska marknaden.
Dessa fonder investerar i sin tur i ett antal
väl utvalda och analyserade portföljbolag
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som kan antas ge högsta möjliga avkastning
på kapitalet. Det betyder också att invest-
eringen i Bolaget är väl diversifierad och att
riskspridningen är tämligen god för denna
typ av investering. De underliggande port-
följbolagen i de olika riskkapitalfonderna är
relativt många och verksamma i olika
branscher och befinner sig inte sällan i olika
faser. Genom att skapa den här typen av
fondportfölj skapar vi en lägre riskprofil i
investeringen än vad som är möjligt vid
enskilda fondinvesteringar.

Det skall ändå betonas att en investering i
riskkapital alltid är förknippad med risker och
investeringen kan både öka och minska i
värde. Jag vill också betona att likviditeten i
denna typ av investering generellt sett är
mycket lägre än vid investeringar i noterade
bolag eller andra fonder. Vi avser dock att
på sikt ge dig som investerare en möjlighet
att avyttra ditt innehav under vissa tider på
året genom att skapa en viss likviditet i
Bolagets aktie.

VD HAR ORDETVD HAR ORDETVD HAR ORDETVD HAR ORDETVD HAR ORDET

Vi har under slutet av 2007 också förstärkt
förvaltningsledningen med en portfölj-
förvaltare och jag välkomnar Karl Anders Falk
som jag tidigare haft som kollega. Karl
Anders Falk har en gedigen erfarenhet från
riskkapitalmarknaden bland annat från
Sjätte AP Fonden och SLS Venture.

Vår målsättning är att leverera en avkastning
som väl överträffar börsen. Jag lovar att vi
skall jobba hårt för att försöka nå dessa mål,
för att därigenom väl motsvara de för-
väntningar ni har på en investering i Coeli
Private Equity 2007 AB.

Med vänliga hälsningar

Jan Sundqvist
Verkställande direktör
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INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Bolagets verksamhet består av att med egna
medel förvärva och förvalta värdepapper,
bedriva värdepappershandel, tillhandahålla
riskkapital till små och medelstora företag.
Detta gör bolaget främst genom att med det i
bolaget investerade kapitalet investera i ett
antal utvalda riskkapitalfonder i olika

investeringssegment som bedöms ge en bra
långsiktig avkastning. Bolaget registrerades
den 20 januari 2007, registrering som
nuvarande firma gjordes 23 mars 2007.
Bolaget stängde för nyteckning 31 december
2007, totalt tecknat kapital uppgick till 164
MSEK.

INVESTERINGAR

Creval Partners

Creval Partners är en nystartad tillväxt-
orienterad riskkapitalfond med verksamhet
i det s.k. buy-out segmentet. Fonden har en
industriell fokus och har ett mycket starkt
nätverk av erfarna industrialister som råd-
givare och styrelse. Creval investerar i hög-
kvalitativa mindre och medelstora företag
med tillväxt och utvecklingspotential där
fonden kan  aktivt bidra till att höja takten i
företagens industriella utveckling. Fondens
styrelse och ledning har lång erfarenhet av
riskkapitalmarkanden bl. a. genom att led-
ningen tidigare har arbetat på Wallenberg-
gruppens riskkapitalbolag EQT. Coeli Private
Equity 2007 AB har en stark tilltro till detta
invest-eringssegment. Just s.k. buy-out
affärer i denna lite mindre storleksklass har
visat mycket god avkastning de senaste

åren och vi bedömer konkurrensen i detta
segment som lägre än i det större buy-out
segmentet. Fonden kommer att totalt ha ca
en miljard kronor att investera under de
närmsta åren. Fonden har hittills gjort tre
portföljbolagsinvesteringar. Coeli Private
Equity 2007 AB har utfäst 20 MSEK till Creval
Partners första fond. Fonden kommer ändra
namn till Valdeo.

Utfäst
20 000 000

Avkastningen från våra underliggande fonder
kommer först att synas då portföljbolagen
avyttras med vinst eller förlust vilket beräknas
ta fyra till sju år efter ursprunglig investering.
Bolaget avser att teckna ytterligare invest-
eringsavtal med huvuddelen av de resterande
medlen under 2008. I avvaktan på att de likvida
medlen slutligen investeras i våra fonder
förvaltas likviditeten i en speciellt framtagen
förvaltningsprodukt (CDC*) av Coeli AB.

Avrop
 2 441 417

* CDC förvaltning. Förvaltningen av de medel

som utfästs men ännu inte avropats samt övriga
likvida medel, undantaget likvida medel för
löpande betalningar, sköts av Coeli AB enligt

förvaltningsavtal. I förvaltningsavtalet finns
ramar för hur kapitalet skall placeras både med
tanke på riskspridning och kapitalets tillgänglig-

het. Ersättning utgår till Coeli AB med 20% på
den del av avkastningen som överstiger 7% på
årsbasis. Ingen annan förvaltningsavgift utgår.

ÅRSREDOVISNINGÅRSREDOVISNINGÅRSREDOVISNINGÅRSREDOVISNINGÅRSREDOVISNING
COELI PRIVCOELI PRIVCOELI PRIVCOELI PRIVCOELI PRIVAAAAATE EQUITY 2007 (PUBL) ABTE EQUITY 2007 (PUBL) ABTE EQUITY 2007 (PUBL) ABTE EQUITY 2007 (PUBL) ABTE EQUITY 2007 (PUBL) AB

ORG. NR. 556721-0900ORG. NR. 556721-0900ORG. NR. 556721-0900ORG. NR. 556721-0900ORG. NR. 556721-0900

Styrelsen och verkställande direktören för Coeli Private Equity 2007 AB får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 20 januari - 31 december 2007.

FÖRVFÖRVFÖRVFÖRVFÖRVALALALALALTNINGSBERÄTNINGSBERÄTNINGSBERÄTNINGSBERÄTNINGSBERÄTTELSETTELSETTELSETTELSETTELSE
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RESULTAT OCH STÄLLNING
Bolaget förvaltas av Coeli Private Equity
Management AB. Avtalet innebär att
managementbolaget har rätt till en årlig
förvaltningsavgift om 1 procent (exklusive
moms) på det i Bolaget totalt inbetalda
kapitalet och samtidigt har rätt till en årlig
aktieutdelning om 1,5 procent på det totalt
inbetalda kapitalet. Förvaltningsavgiften tas
ut först 2008 och utdelningen först för 2008
(dvs. med beslut på årsstämma 2009).

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Bolagets moderbolag är Coeli Private Equity
Management AB. Coeli Private Equity 2007
AB har 364 aktieägare där Coeli Private
Equity Management AB har 92,1% av
rösterna och 53,8% per 31 december av
antalet aktier innan emission tre reg-
istrerats. Efter emission tre har moder-
bolaget 88,4% av rösterna och 43,2% av
antalet aktier.

FÖRVFÖRVFÖRVFÖRVFÖRVALALALALALTNINGSBERÄTNINGSBERÄTNINGSBERÄTNINGSBERÄTNINGSBERÄTTELSETTELSETTELSETTELSETTELSE

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står

Överkursfond                   103 692 322

Årets resultat                          291 164
Kronor                 103 983 486

Styrelsen och verkställande direktören
föreslår att vinstmedlen

att till nästa år balanseras: 103 983 486

Kronor                                 103 983 486

SUBSTANSVÄRDE / AKTIE

Emitterat kapital

Antal P2

Värde vid emission

Emissionskostnad

Resultat 2007-12-31

Redovisat eget kapital per aktie 2007-12-31

164 127 600,00

657 900

249,47 kr

-2,29 kr

0,44 kr

247,62 kr

UTVECKLING

-0,74 %
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EMISSION

Emission 1

Emission 2

Emission 3

ANSKAFFNING

244,00 kr

250,00 kr

256,00 kr

VÄRDE 2007-12-31

247,62 kr

247,62 kr

247,62 kr

UTVECKLING 2007

3,62

-2,38

-8,38

%

1,48%

-0,95%

-3,27%
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Rörelsens kostnader:

Övriga externa kostnader (not 1)

Personalkostnader (not 2)

Summa rörelsens kostnader

RÖRELSERESULTAT

Resultat från finansiella investeringar:

Ränteintäkter

Resultat från övrig kortfristig placering (not 3)

Summa resultat från finansiella investeringar

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

ÅRETS RESULTAT

070120 - 071231

-37 750

-132 420

-170 170

-170 170

1 042 320

-580 986

461 334

291 164

291 164

6

RESULRESULRESULRESULRESULTTTTTAAAAATRÄKNING (SEK)TRÄKNING (SEK)TRÄKNING (SEK)TRÄKNING (SEK)TRÄKNING (SEK)
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TILLGÅNGAR

Tecknat ej inbetalt kapital

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Investeringar

CreVal (unt Valedo)

Summa Investeringar (not 4)

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Koncerninterna fordringar

Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar

Övrig kortfristig placering, CDC (not 5)

Summa kortfristiga placeringar

Bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital (not 6)

Bundet eget kapital

Aktiekapital

Ej registrerad nyemission

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Överkursfond

Årets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Skulder till koncernföretag

Övriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser (not 4)

BALANSRÄKNING (SEK)BALANSRÄKNING (SEK)BALANSRÄKNING (SEK)BALANSRÄKNING (SEK)BALANSRÄKNING (SEK)

071231

58 496 000

2 441 417

2 441 417

2 441 417

2 441 417

534 004

534 004

89 262 690

89 262 690

13 024 735

102 821 429

163 758 846

929 400

58 496 000

59 425 400

103 692 322

291 164

103 983 486

163 408 886

41 192

112 548

0

196 220

349 960

163 758 846

Inga

17 558 583
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Coeli Private Equity 2007 AB:s års-
redovisning har upprättats enligt  Års-
redovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.

FINANSIELLA
 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Bolagets investeringar kommer att värderas
löpande för att fastställa vid var tid gällande
nettovärde av Bolagets ti l lgångar.
Värderingen kommer att göras utifrån för
branschen sedvanliga värderingsprinciper,
d.v.s. utifrån av EVCA (European Private
Equity and Venture Capital Association)
fastställda värderingsprinciper.

INTÄKTSREDOVISNING
Intäktsredovisning i Coeli Private Equity
2007 AB sker löpande när bolaget erhåller
utdelningar och realisationsresultat från
bolagets investeringar.

FORDRINGAR
Fordringar upptas till det belopp, som efter
individuell bedömning beräknas bli betalt.

ALLMÄNNA VALLMÄNNA VALLMÄNNA VALLMÄNNA VALLMÄNNA VÄRDERINGS- OCHÄRDERINGS- OCHÄRDERINGS- OCHÄRDERINGS- OCHÄRDERINGS- OCH
REDOVISNINGSPRINCIPERREDOVISNINGSPRINCIPERREDOVISNINGSPRINCIPERREDOVISNINGSPRINCIPERREDOVISNINGSPRINCIPER

INKOMSTSKATTER
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt
som skall betalas eller erhållas avseende
aktuellt år, justeringar avseende tidigare års
aktuella skatt, förändringar i uppskjuten
skatt.Värdering av samtliga skatteskulder/-
fordringar sker till nominella belopp och görs
enligt de skatteregler och skattesatser som
är beslutade eller som är aviserade och med
stor säkerhet kommer att fastställas. För
poster som redovisas i resultaträkningen,
redovisas även därmed sammanhängande
skatteeffekter i resultaträkningen.
Skatteeffekter av poster som redovisas
direkt mot eget kapital, redovisas mot eget
kapital.

VÄRDERING ÖVRIGA
KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Värdepapper som är anskaffade med avsikt
att innehas kortsiktigt redovisas i enlighet
med lägsta värdets princip till det lägsta av
anskaffningsvärde och marknadsvärde. Vid
värderingen tillämpas denna princip på
aktieportföljen som helhet respektive
ränteportföljen som helhet, vilket innebär
att orealiserade förluster avräknas mot
orealiserade vinster inom respektive portfölj.
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N O T E RN O T E RN O T E RN O T E RN O T E R

NOT 1  - ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

Revision, Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Andra uppdrag än revisionsuppdrag, Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Revisionsarvodet för 2007 avser till övervägande del granskning av prospekt vilket redovisas som

etableringskostnader.

NOT 2 - LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

Bolaget har ej haft någon anställd personal. De lönekostnader bolaget haft avser ersättning åt styrelsen.

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med

följande belopp:

till Styrelse

    löner och ersättningar

    sociala kostnader

    pensionskostnader

Ersättning till till styrelsens ordförande utgår med 100 000 kr årligen.

VD erhåller lön från Coeli Private Equity Management AB & Coeli Private Equity 2006 AB.

NOT 3 - RESULTAT FRÅN ÖVRIG KORTFRISTIG PLACERING

Orealiserad värdeförändring CDC förvaltning

Återförd förvaltningsavgift

NOT 4 - INVESTERINGAR

CreVal (unät Valedo)

Utöver ovanstående värdepappersinnehav finns åtaganden för  tillkommande

investeringar uppgående till 17 558 583 kr

NOT 5 - ÖVRIG KORTFRISTIG PLACERING, CDC

Horisontfonden

Magnitudfonden

Investeringar CDC-förvaltning

Investering

Horisontfonden

Magnitudfonden

Summa

108 187

17 187

125 374

100 000

32 420

0

132 420

-737 310

156 324

-580 986

2 441 417

2 441 417

INVESTERINGAR

50 000 000

40 000 000

Bokfört värde

50 000 000 kr

39 262 690 kr

89 262 690 kr

AVYTTRINGAR

-

-

Marknadsvärde

50 000 000 kr

39 262 690 kr

89 262 690 kr

VÄRDEFÖRÄNDRING

-

-737 310

INGÅENDE SALDO

-

-

Investerat kapital

50 000 000 kr

40 000 000 kr

90 000 000 kr

UTGÅENDE SALDO

50 000 000

39 262 690

89 262 690
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NOT 6 - EGET KAPITAL

Eget kapital 2007-01-20

Tillskjutet kapital (P1 aktier)

Nyemission (P1 aktier)

Emissionskostnader

Nyemission (P2 aktier)

Ej registrerad nyemission (P2 aktier)

Årets resultat

Utgående eget kapital 2007-12-31

P 1

P 2

Aktiekapital

Preferensaktier 1 (P1): 10 röster per P1 aktie. P1 aktier har rätt till årlig utdelning om 1,5 %

av det belopp som inbetalts till bolaget vid teckning av aktier i bolaget.

Preferensaktier 2 (P2): 1 röst per P2 aktie. P2 aktien har vid likvidation företräde framför P1 aktier

till ett belopp motsvarande vad som betalts för P2 aktier uppräknat med sju

procent per år från inbetalningen av likvid för P2 aktie till dess att bolaget

försätts i likvidation med avdrag för vad som eventuellt har utdelats till P2

aktier fram till likvidationen.

För mer detaljerad information se prospekt eller www.coelipe.se

NOT 7 - NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

Det föreligger inga väsentliga avtalsrelationer eller transaktioner mellan Bolaget och dess närstående, med undantag

för det förvaltningsavtal som Bolaget ingått med Coeli Private Equity Management AB. Bolaget har inte lämnat lån,

garantier eller borgensförbindelser till eller till förmån för styrelseledamöterna, ledande befattningshavare eller

revisorerna i koncernen. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna i Bolaget har haft någon

direkt eller indirekt delaktighet i affärstransaktioner som är eller var ovanlig till sin karaktär eller med avseende på

villkoren och som i något avseende kvarstår oreglerad eller oavslutad. Revisorerna har inte varit delaktiga i några

affärstransaktioner enligt ovan. Bolaget har efter räkenskapsårets utgång ingått ett avtal med systerbolaget Coeli

Fonder AB om förvaltning av överskottslikviditet. Avtalet innebär inte någon fast förvalningsavgift. En

prestationsbaserad avgift utgår med 20 procent på den avkastning som överstiger 7 procent. Bolaget övertog

under 2007 del av Coeli Holding ABs innehav av CreVal, 2,4 MSEK. Bakgrunden till detta är att innehavet

tillfälligt placerades i Coeli Holding AB i avvaktan på tillräcklig teckning i Coeli Private Equity 2007

AB:s nyemission skulle vara säkerställd. Tillgången överfördes till bokfört värde.

AKTIEKAPITAL

0

100 000

400 000

429 400

929 400

ANTAL AKTIER

500 000

429 400

929 400

KVOT- VÄRDE

1

1

10

ÖVERKURSFOND

0

-1 509 878

105 202 200

103 692 322

EJ REG.

NYEMISSION

0

58 496 000

58 496 000

ÅRETS

RESULTAT

0

291 164

291 164

SUMMA

EGET KAPITAL

0

100 000

400 000

-1 509 878

105 631 600

58 496 000

291 164

163 408 886
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Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman 2008-02-26

för fastställelse.

Uppsala 2008-02-11

Mikael Smedeby Jan Sundqvist

Ordförande V D

Mikael Larsson Lukas Lindkvist

Min revisionsberättelse har avgivits 2008-02-11

Leonard Daun

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse 

Till årsstämman i  

Coeli Private Equity 2007 AB (publ) 

Org nr 556721-0900 
 
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning i Coeli Private Equity 2007 AB (publ) för räkenskapsåret den 20 januari till den 31 
december 2007. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid 
upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och 
förvaltningen på grundval av min revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval 
av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också 
att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem 
samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort 
när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. 
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 
eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Uppsala den 11 februari 2008 

 

 

Leonard Daun  
Auktoriserad revisor  
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