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VD HAR ORDET

Året som gick bjöd än en gång på en turbulent resa 

för de finansiella marknaderna. Första halvåret hade 

en ganska aktiv affärsverksamhet med flertalet köp 

och försäljningar inom riskkapitalmarknaden. Däremot 

försvagades konjunkturen efter sommaren och skuldkrisen 

på både lands- och banknivå kom att dominera och på olika 

sätt påverka våra ekonomier.

Vi kan konstatera att den nordiska och framförallt den 

svenska Private Equity marknaden har klarat krisen på ett 

ganska bra sätt rent finansiellt. Främst då för att de nordiska 

ekonomierna med undantag för Danmark har fortsatt att 

utvecklats positivt och länderna i norden har jämförelsevis 

överlag haft välskötta statsfinanser. Riskkapitalmarknaden 

kom i fokus under året på ett negativt sätt då den så 

kallade Carema affären fick ett mycket stort medialt 

intresse. Den ideologiska debatten var intensiv vad gäller 

om välfärdsfinansierad verksamhet som till exempel skola, 

vård och omsorg skall kunna ägas av riskkapitalister som 

dessutom ibland har sitt säte i andra länder med relativt 

låga skatter. Vi kan konstatera att de fonder i vilka vi har 

investerat vad avser 2007 års Private Equity bolag inte har 

några portföljbolag inom skola och åldringsvård men väl 

inom specialiserad vård som till exempel psykiatri.

Det är min uppfattning att Private Equity ägare med 

vinstintressen, det vill säga aktiva ägare med stort intresse 

och hög kompetens kring att driva och utveckla bolag i 

olika branscher, ofta kan tillföra mycket vad gäller vårdens 

effektivitet och kvalité inom olika vårdformer som till 

exempel psykiatri, diagnostik och ortopedisk kirurgi.  Men att 

detta är jämförelsevis svårare att tillföra inom åldringsvård 

och skola. Vad gäller diskussionen kring var och i vilken 

omfattning som svenska bolag skall betala sin skatt så 

är det bara att helt stämma in i kritiken. Vi kan också 

konstatera att i de svenska riskkapitalfonder som vi på Coeli 

Private Equity har investerat i så konstrueras det inga så 

kallade räntesnurror för att överföra vinster till utländska 

lågskatteländer. Vår uppfattning är att skatteplanering som 

i en eller annan form sker i alla bolag, skall ske på ett etisk 

och moraliskt försvarbart sätt och att man inte skall gå ut 

i en gråzon för att skapa ofta marginella skattefördelar. 

Intresset för att göra affärer och att investera i vårt investe-

ringssegment har fortsatt att öka men avmattades en aning 

under den senare delen av 2011. Under första halvåret 

2011 var aktiviteten vad avser köp och försäljningar ganska 

bra och ett flertal transaktioner genomfördes. Det är vår 

bedömning att aptiten på företagstransaktioner kommer att 

öka under 2012 eftersom den nordiska kreditmarknaden har 

stabiliserats och att det nu går att finansiera köp av sunda 

företag, dock till en kanske något lägre nivå av belåning 

och till en högre räntemarginal än historiskt. Detta skall 

emellertid inte sammanfattningsvis nämnvärt påverka de 

långsiktiga möjligheterna till att göra bra affärer menar vi.

 

Utvecklingen av portföljbolagen har under året varit fortsatt 

positiv som helhet och det är vår bedömning att majoriteten 

av portföljbolagen följer sin investeringsplan. Några av bolagen 

har dock en utveckling som är svagare än förväntat och i dessa 

bolags sätts det in en rad aktiviteter för att öka lönsamhet och 

tillväxt. Det till fonderna neddragna kapitalet är strax under 50 

% vilket är efter plan. Detta beror på att vår investering i den 

danska riskkapitalfonden Odin Equity är efter investeringsplan 

vilket i sin tur främst beror på att den danska finansmarknaden 

är svag och att det är svårare att finansiera företagsförvärv 

samt att det är stora osäkerheter i värderingar vilket ofta gör 

det svårt för köpare och säljare att mötas på en för båda parter 

godtagbar prisnivå.

Den fortsatta utvecklingen av värdet i våra portföljer har 

delvis en korrelation med konjunkturutvecklingen i Norden 

och framför allt i de länder som är våra viktiga exportländer. 

Konjunkturen är just nu ganska svårbedömd men vi tror på 

en svag men ändå positiv tillväxt de närmsta åren för Sverige 

och våra viktigaste exportmarknader. Utmaningen som våra 

riskkapitalfonder nu står inför är att fortsätta vara aktiva ägare i 

sina portföljbolag och successivt göra framgångrika avyttringar. 

Portföljbolagen i de Private Equity fonder som 2007 års bolag 

investerat i är fortfarande relativt unga vilket innebär att det 

kommer att dröja något eller några år innan vi ser att antalet 

avyttringar ökar.

Under året avyttrades ett av portföljbolagen i Odin Equity med 

god förtjänst vilket är glädjande. Tillsammans med tidigare års 

avyttringar gör att årsstämman föreslår att göra en utdelning 

på 12,16 kr per aktie.

Det är vår målsättning att kunna ge dig som är långsiktig 

investerare i våra Private Equity-bolag en bättre riskjusterad 

avkastning än vad exempelvis de nordiska börserna kan ge 

under samma tidsperiod. Det är vår bedömning att Coeli 

Private Equity 2007 AB har goda möjligheter att leverera en 

god riskjusterad avkastning.

De Private Equity-fonder som ingår i detta årsbolag är svenska 

Valedo Partners Fund I AB, norska Herkules, finska CapMan 

Buyout IX samt danska Odin Equity. Sammanfattningsvis har 

vi alltså en generellt sett god utveckling av portföljen och vi 

skapar värden i de underliggande portföljbolagen. Jag hade 

varit mer nöjd om vi hade haft ytterligare någon eller några 

exits i portföljen men tror att ett mer positivt 2012 kommer 

att resultera i fler genomförda affärer. 

Har ni frågor på er investering så är ni som vanligt välkomna att 

kontakta undertecknad eller er personliga rådgivare hos Coeli.

Jan Sundqvist, 

Verkställande direktör

COELI PRIVATE EQUITY 2007 AB (PUBL), ORG NR 556721-0900

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

2



COELI PRIVATE EQUITY 2007 ABCOELI PRIVATE EQUITY 2007 AB

ÅRSREDOVISNING 

3

VD HAR ORDET

Styrelsen och verkställande direktören för Coeli Private Equity 2007 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 

2011.    

    
    

COELI PRIVATE EQUITY 2007 AB (PUBL), ORG NR 556721-0900

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Bolagets verksamhet består av att med egna medel förvärva 

och förvalta värdepapper, bedriva värdepappershandel 

samt 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. Av bolagets totala medel på 164 MSEK var 

den 31 december 2011 allt utfäst genom att bolaget har tecknat 

investeringsavtal med fyra fonder (se nedan).

INVESTERINGAR 

Valedo Partners Fund I AB 

 

Valedo Partners Fund I AB, med SEK 1 miljard i rest kapital, 

är en tillväxtorienterad riskkapitalfond med verksamhet inom 

buyout-segmentet. Fonden har ett industriellt fokus och har 

ett mycket starkt nätverk av erfarna industrialister både som 

rådgivare och i styrelsen. Fonden har sitt kontor i Stockholm. 

Valedo Partners Fund I AB investerar i högkvalitativa mindre 

och medelstora företag med tillväxt- och utvecklingspotential 

där fonden aktivt kan bidra till att höja takten i företagens 

industriella utveckling. Fondens styrelse och ledning har lång 

erfarenhet av riskkapitalmarknaden. Ytterligare information 

om fonden återfinns på www.valedopartners.com. Coeli 

Private Equity 2007 AB har utfäst 20 MSEK till Valedo 

Partners Fund I AB. 

Herkules Private Equity III L.P  

 

Herkules Capital är Norges ledande Private Equity-fond 

i det medelstora investeringssegmentet i Norden med 

primärt fokus på Norge. I november 2008 gjordes den finala 

stängningen av denna fond, som är Herkules Capital’s tredje 

fond, med NOK 6 miljarder i rest kapital. Totalt har Herkules 

Capital NOK 12,3 miljarder under förvaltning. Utöver Coeli 

Private Equity återfinns flera välrenommerade investerare 

i fonden. Herkules Capital har totalt 23 medarbetare och 

kontoret finns i Oslo. Herkules Private Equity III L.P har en 

finansiell styrka som gör det möjligt att ta dominerande 

ägarpositioner i etablerade bolag med potential för vidare-

utveckling. Ytterligare information återfinns på fondens 

hemsida www.herkules.no. Coeli Private Equity 2007 AB har 

utfäst 55,5 MNOK till Herkules Private Equity III L.P.  
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Avrop 79 %

Utestående 21 %

Utfäst kapital

Avrop 54 %

Utestående 46 %

Utfäst kapital
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Odin Equity Partners II K/S 

I juni år 2008 tecknade Coeli Private Equity investeringsavtal 

med Odin Equity Partners II K/S som är en av Danmarks 

ledande buyout-fond inom det mindre investeringsseg-

mentet. I december år 2008 gjordes den finala stängningen 

av denna fond, som är Odin Equity’s andra fond, med totalt 

cirka DKK 1,5 miljarder i rest kapital. Odin Equity Partner 

fokuserar på investeringar och utveckling av mindre och 

medelstora bolag i Danmark och Sverige. Grundarna till Odin 

Equity Partners, Bernd Petersen, Esben Bay Jorgensen och 

Jesper Wadum Nielsen, har alla en gedigen Private Equity-

erfarenhet. Ytterligare information återfinns på fondens 

hemsida www. odinequity.dk. Coeli Private Equity 2007 AB 

har utfäst 37,5 MDKK till Odin Equity Partners II K/S. 
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CapMan Buyout IX A L.P

CapMan är en ledande kapitalförvaltare inom Private Equity 

med inriktning på alternativa placeringar i Norden och 

Ryssland. Bolaget förvaltar fonder till ett värde av cirka EUR 

3,5 miljarder och har sex investeringsområden – CapMan 

Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan 

Russia, CapMan Public Market och CapMan Real Estate – 

var och en med egna fonder och eget investeringsteam. 

CapMan etablerades 1989 och har lång erfarenhet inom 

fondförvaltning samt som partner till investerare och entre-

prenörer. Bolaget har i dag över 150 anställda och kontor 

i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Luxemburg 

och Moskva. Coeli Private Equity 2006 AB har investerat i 

CapMan Life Science IV och Coeli Private Equity 2007 AB 

samt Coeli Private Equity 2009 AB i CapMan Buyout Fund 

IX A L.P. CapMan Buyout IX A L.P fokuserar på nordiska 

bolag inom midcap-segmentet. Totalt har nio fonder rests 

av CapMan Buyout och ca 45 bolag har redan avyttrats i 

dessa portföljer. Mer information återfinns på fondens hemsida 

www.capman.com. Coeli Private Equity 2007 AB har utfäst 2 

MEUR till CapMan Buyout IX A L.P.

   

Avrop 25 %

Utestående 75 %

Utfäst kapital

Avrop 68 %

Utestående 32 %

Utfäst kapital
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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 samt har rätt till en 

årlig aktieutdelning om 1,5 procent på det totalt inbetalda 

kapitalet. Moderbolaget har också rätt till 20 procent av 

överavkastningen efter P2-aktier fått tillbaka inbetalt 

kapital uppräknat med 7 procent årligen med justering för 

eventuella utdelningar.    

 

ÄGARFÖRHÅLLANDEN   

Bolagets moderbolag är Coeli Private Equity Management 

AB. Moderbolaget har 88,4 procent av rösterna och 43,2 

procent av antalet aktier.    

  

HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 

Coeli Private Equity 2007 AB har under året erhållit utdelning 

fån Odin Equity Partners II K/S till följd av ett avyttrat 

portföljbolag som fonden investerat i samt en innehållen 

del av utdelning från tidigare avyttring från Valedo Partners 

Fund I AB. 1 051 tkr redovisas som utdelning som påverkat 

årets resultat och 379 tkr redovisas som en reduktion av 

anskaffningsvärdet då det avser återbetalning av investerat 

belopp. 

HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG 

Inga händelser efter räkenskapsårets utgång finns att 

rapportera.    

 

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

    

Överkursfond                                 161 800 084 

Balanserat resultat                                 -15 718 985 

Årets resultat                              4 131 375

Kronor                          150 212 474

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen 

disponeras enligt nedan:    

  

utdelning till P1-aktieägare 

(4,94 kr/aktie)                2 470 000

utdelning till P2-aktieägare 

(12,16 kr/aktie)                8 000 064

att till nästa år balanseras            139 742 410

Kronor                                 150 212 474

 

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej 

hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort 

och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. 

Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras 

med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. 

(försiktighetsregeln). Den föreslagna utdelningen till ägarna 

av preferensaktie P1 (Coeli Private Equity Management AB) 

är i enlighet med gällande avtal och bolagsordning.  
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2011-01-01

2011-12-31

-2 057 845

-27 380

-121 651

-2 206 876

-2 206 876

206 744

-226

1 050 799

5 850 614

18 683

-788 363

6 338 251

4 131 375

-

4 131 375

2010-01-01

2010-12-31

-2 070 345

-32 855

-122 709

-2 225 909

-2 225 909

385 480

-820

4 752 922

-5 738 366

4 499 400

-7 253 035

-3 354 420

-5 580 329

-82 145

-5 662 474
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RESULTATRÄKNING (SEK)

Rörelsens kostnader:    

Förvaltningsavgift     (not 1)

Personalkostnader     (not 2)  

Övriga externa kostnader    (not 3)  

     

Summa rörelsens kostnader    

RÖRELSERESULTAT    

Resultat från finansiella investeringar:    

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

Räntekostnader och liknande kostnader    

Utdelning på finansiella anläggningstillgångar   

Värdeförändring på finansiella anläggningstillgångar (not 6)  

Resultat från övriga kortfristiga placeringar  (not 4, 7)  

Övriga finansiella poster    (not 5) 

 

Summa resultat från finansiella investeringar   

 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT    

ÅRETS RESULTAT                     
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RESULTATRÄKNING (SEK)

    

    

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andra långfristiga värdepappersinnehav   (not 6) 

Summa finansiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 

      

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar 

Övriga fordringar  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  

Summa kortfristiga fordringar 

Kortfristiga placeringar 

Övriga kortfristiga placeringar    (not 7) 

Summa kortfristiga placeringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

    

SUMMA TILLGÅNGAR    

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital     (not 8)

Bundet eget kapital    

Aktiekapital        

Summa bundet eget kapital    

Fritt eget kapital    

Överkursfond       

Balanserat resultat

Årets resultat    

Summa fritt eget kapital    

Summa eget kapital    

Kortfristiga skulder      

Skatteskulder 

Övriga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    

STÄLLDA SÄKERHETER    

ANSVARSFÖRBINDELSER    

BALANSRÄKNING (SEK)

2010-12-31

44 538 026

44 538 026

44 538 026

4 065 115

2 827

4 067 942

94 767 157

94 767 157

8 257 769

107 092 869

151 630 895

1 157 900

1 157 900

161 800 084

-7 586 511

-5 662 474

148 551 099

149 708 999

82 965

1 796 351

42 580

1 921 896

151 630 895

Inga

95 700 963
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2011-12-31

71 778 752

71 778 752

71 778 752

5 223 787

1 521

5 225 309

67 433 719

67 433 719

8 530 662

81 189 690

152 968 442

1 157 900

1 157 900

161 800 084

-15 718 985

4 131 375

150 212 474

151 370 374

-

1 550 397

47 671

1 598 068

152 968 442

Inga

73 605 572
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Coeli Private Equity 2007 AB:s årsredovisning har upprättats 

enligt Årsredovisningslagens och Bokföringsnämndens 

allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre 

aktiebolag (K2-reglerna).

Alla belopp anges i svenska kronor om inget annat framgår. 

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Finansiella tillgångar i denna kategori, vilka består av 

fondandelar i riskkapitalstrukturer samt av direkta investe-

ringar i portföljbolag, värderas löpande till verkligt värde 

med värdeförändringar redovisade över resultaträkningen. 

Onoterade andelar i fonder värderas till Coeli Private Equity 

2007 AB:s andel av det värde som fondadministratören 

framräknar av fondens sammanlagda innehav och upp-

dateras då en ny värdering erhålls. Om bolaget bedömer 

att den av fondadministratören genomförda värderingen 

inte i tillräcklig grad har tagit hänsyn till faktorer som 

påverkar värdet på de underliggande innehaven görs en 

justering av värdet. Direkta innehav värderas baserade 

på branschens sedvanliga värderingsprinciper, EVCA 

(European Private Equity and Venture Capital Association). 

I de fall underliggande fondstrukturer inte rapporterat 

slutliga reviderade capital accounts vid avgivande av 

årsredovisningen baseras värderingen på preliminära capital 

accounts från respektive underliggande fondstruktur.

FORDRINGAR

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell 

bedömning beräknas bli betalt.

UTLÄNDSK VALUTA

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 

valutan till den valutakurs som föreligger på transaktions-

dagen. Tillgångar såsom exempelvis investeringar i risk-

kapitalstrukturer i utländsk valuta samt skulder i utländsk 

valuta värderas till balansdagens kurs. Valutakursdifferenser 

som uppkommer vid omräkning redovisas i resultaträkningen.

DERIVATINSTRUMENT

Derivatinstrument utgörs av valutaterminskontrakt som 

används för att täcka kassaflödesmässiga risker för valuta-

kursförändringar avseende utfästelser till riskkapitalfonder i 

utländsk valuta. Coeli Private Equity 2007 AB valutasäkrar 

åtaganden i utländsk valuta med hjälp av valutatermins-

kontrakt. Coeli Private Equity 2007 AB redovisar realiserade 

och orealiserade värdeförändringar på valutaterminer i resultat-

räkningen.

INKOMSTSKATTER

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas 

eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende 

tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten 

skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till 

nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skatte-

satser 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 kort-

siktigt redovisas till marknadsvärde med värdeförändringar 

redovisade över resultaträkningen. 

8

ALLMÄNNA VÄRDERINGS- OCH 

REDOVISNINGSPRINCIPER
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NOT 1 - FÖRVALTNINGSAVGIFT          

Förvaltningsavgift till Coeli Private Equity Management AB 110101-111231     

   

   

NOT 2 - LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER  

Bolaget har ej haft någon anställd personal. 

De lönekostnader bolaget har haft avser ersättning till styrelsen. 

    

Löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 

har utgått med följande belopp:     

    

Till styrelse: Löner och ersättningar   

 (Varav tantiem)   

 Sociala kostnader   

 (Varav pensionskostnader)   

Ersättning till styrelens ordförande utgår med 125 000 kr årligen varav 20 834 kr betalas av bolaget.     

VD har även ett anställnings- och ersättningsavtal med Coeli Private Equity Management AB och Coeli Private Equity 2006 AB.  

    

         

NOT 3 - ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

Revisionsuppdraget

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

Skatterådgivning

Övriga tjänster

Summa

NOT 4 - RESULTAT FRÅN ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR  

   

Realiserade resultat 

Orealiserad värdeförändring 

Återbetalda fondförvaltningsavgifter 

NOT 5 - ÖVRIGA FINANSIELLA POSTER 

 

 

Realiserade resultat på terminssäkring 

Orealiserade resultat på terminssäkring 

Övriga realiserade valutaresultat 

Övriga orealiserade valutaresultat 

NOTER
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2010-01-01

2010-12-31

2 070 345

2 070 345

2010-01-01

2010-12-31

25 000

-

7 855

-

32 855

2010-01-01

2010-12-31

42 918

26 770

-

-

69 688

2010-01-01

2010-12-31

461 829

2 972 561

1 065 009

4 499 400

2010-01-01

2010-12-31

-3 423 232

-1 771 466

-354 868

-1 703 469

-7 253 035

2011-01-01

2011-12-31

2 057 845

2 057 845

2011-01-01

2011-12-31

20 834

-

6 546 

-

27 380

2011-01-01

2011-12-31

68 153

29 385

-

-

97 538

2011-01-01

2011-12-31

599 653

-1 433 091

852 121

18 683

2011-01-01

2011-12-31

-1 017 555

225 979

3 012

201

-788 363

ALLMÄNNA VÄRDERINGS- OCH 

REDOVISNINGSPRINCIPER
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NOT 6 - ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV   

  

Ingående anskaffningsvärde  

Årets investeringar 

Genom utdelning återbetald investering 

Utgående anskaffningsvärde 

 

Ingående nedskrivningar 

Årets nedskrivningar 

Årets återförda nedskrivningar 

Utgående nedskrivningar 

 

Ingående valutaeffekt 

Årets valutaeffekt 

Utgående valutaeffekt 

 

Utgående bokfört värde 

 

Bokfört värde per fond 

Herkules Private Equity Fund III L.P 

Valedo Partners Fund I AB 

Capman Buyout IX Fund A L.P 

Odin Equity Partners II K/S 

 

 

Värderingarna av underliggande fonder har i vissa fall baserats på preliminär ej slutligt fastställd information.   

NOT 7 - ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR 

  

Ingående anskaffningsvärde   

Årets investeringar  

Årets avyttringar  

Utgående anskaffningsvärde  

  

Ingående orealiserad värdeförändring  

Årets orealiserade värdeförändring  

Utgående orealiserad värdeförändring  

  

Utgående bokfört värde  

  

Bokfört värde per fond  

Ekvator Trygghet 

Ekvator Multistrategi  

Ekvator Likviditetsstrategi  

Ekvator Absolut  

     

    

Förvaltningen av de medel som utfästs men ännu inte avropats samt övriga likvida medel, undantaget likvida medel för löpande 

betalningar sköts enligt riktlinjer från styrelsen. Dessa riktlinjer omfattar ramar för hur kapitalet ska placeras både med tanke på 

riskspridning och kapitalets tillgänglighet. Det utgår ingen fast förvaltningsavgift men ersättning utgår till Coeli AB med den eventuella 

performanceavgift som fonden tar (för mer detaljerad information se respektive fonds fondbestämmelser).

2010-12-31

22 813 146

30 581 164

-1 730 223

51 664 087

-16 137

-5 539 999

-

-5 556 136

620 278

-2 190 203

-1 569 925

44 538 026

2010-12-31

24 451 831

10 692 227

6 084 799

3 309 168

44 538 026

2010-12-31

28 000 000

95 600 000

-31 968 171

91 631 829

162 767

2 972 561

3 135 328

94 767 157

33 488 102

17 975 739

25 087 195

18 216 121

94 767 157

2011-12-31

51 664 087

21 847 369

-471 928

73 039 529

-5 556 136

-

5 864 903

308 767

-1 569 925

381

-1 569 544

71 778 752

2011-12-31

33 471 017

18 481 062

11 963 447

7 863 226

71 778 752

2011-12-31

91 631 829

5 100 000

-31 000 347

65 731 482

3 135 328

-1 433 091

1 702 237

67 433 719

33 171 875

6 504 200

21 300 410

6 457 234

67 433 719
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NOT 8 - EGET KAPITAL

Utgående eget kapital 2009-12-31 

Omföring föregående års resultat 

Utdelning P1-aktier 

Årets resultat 

Utgående eget kapital 2010-12-31 

Omföring föregående års resultat 

Utdelning P1-aktier 

Årets resultat 

Utgående eget kapital 2011-12-31 

 Antal aktier Kvotvärde

P1 500 000  1

P2 657 900  1

  

Aktiekapital 1 157 900

Preferensaktier 1 (P1): 10 röster per P1-aktie. P1-aktier har rätt till årlig utdelning om 1,5 procent 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 7 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. Avkastning därutöver fördelas med 80 procent  

  till P2-aktieägare och 20 procent till P1-aktieägare.   

Ingående substansvärde 11-01-01   226,80 kr   

Utdelning 2010 P1-aktier       -3,75 kr   

Årets resultat         6,28 kr   

Utgående substansvärde 11-12-31  229,33 kr   

    

*Substansvärdet är det egna kapitalet med avdrag för P1-aktier dividerat med antalet P2-aktier.    

 

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

NOT 9 - NÄRSTÅENDERELATIONER 

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 avseende på villkoren och som i något avseende kvarstår oreglerad eller oavslutad. 

Revisorerna har inte varit har inte varit delaktiga i några affärstransaktioner enligt ovan. Gällande placering av överskottslikviditet 

har bolaget avtal med Coeli AB som innebär att bolaget får all fast förvaltningsavgift återbetald vid placering i Coeli AB:s fonder. 

I posten ”övriga fordringar” i balansräkningen ingår en fordran på Coeli AB om 394 722 kr (865 097 kr).

I posten ”övriga skulder” i balansräkningen ingår en skuld till Coeli Private Equity Management AB om 0 kr (18 750 kr).

Aktiekapital

1 157 900

1 157 900

1 157 900

Överkursfond

161 800 084

161 800 084

161 800 084

Balanserat

resultat

-5 375 686

259 176

-2 470 000

-7 586 511

-5 662 474

-2 470 000

-15 718 985

Årets

resultat

259 176

-259 176

-5 662 474

-5 662 474

5 662 474

4 131 375

4 131 375

Summa 

eget kapital

157 841 473

0

-2 470 000

-5 662 474

149 708 999

0

-2 470 000

4 131 375

151 370 374
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Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas på årsstämman 2012-04-16 för fastställelse.    

 

        

    

    

    

Stockholm 2012-03-26    

    

    

    

    

Johan Winnerblad    Jan Sundqvist   

Ordförande    VD   

    

    

    

    

    

Mikael Larsson    Magnus Wretholm  

    

    

    

    

    

Min revisionsberättelse har avgivits 2012-03-26    

    

    

    

Leonard Daun    

Auktoriserad revisor    
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Revisionsberättelse

Till årsstämman i                                           
Coeli Private Equity 2007 AB (publ), 
org.nr 556721-0900

Rapport om årsredovisningen

Jag har reviderat årsredovisningen för Coeli Private Equity 2007 AB (publ) för år 2011. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 

enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att 

upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International 

Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och 

utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn 

väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare 

sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som 

är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som 

är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 

kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av 

rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 

presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av Coeli Private Equity 2007 ABs (publ) finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella 

resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 

samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Coeli Private Equity 2007 AB (publ) för år 2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 

verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
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Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 

förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat 

styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med 

aktiebolagslagen.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen 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 de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Uppsala den 26 mars 2012 

Leonard Daun

Auktoriserad revisor
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