
 
 
 
 
 
 
 
Tillägg till den i oktober 2008 av Coeli Private Equity 2008 AB (publ) upprättade 
värdepappersnoten (inklusive sammanfattning) beträffande erbjudande till 
allmänheten om teckning av aktier i bolaget 
 
 
 
Detta dokument utgör ett tillägg till av Coeli Private Equity 2008 AB (publ) upprättad 
värdeppersnot (inklusive sammanfattning), vilken godkänts och registrerats av 
Finansinspektionen den 7 oktober 2008 (Finansinspektionens diarienummer 08-9024, reg. 
nr. 922/08), i anledning av erbjudande till allmänheten om teckning av aktier i bolaget. 
Värdeppersnoten (inklusive sammanfattning) offentliggjordes den 7 oktober 2008 på 
bolagets hemsida www.coelipe.se.  
 
Detta tillägg till värdepappersnot har upprättats på grund av att uppgiften om antal 
tecknade aktier och emissionsbelopp i "Emission 3", det vill säga den emission som föregick 
nu pågående emission, är delvis missvisande då enbart 103.900 av de 110.600 i Emission 3 
tecknade aktierna betalts. Totalt tecknat och betalt belopp i Emission 3 uppgår därför till 
26.390.600 kr, istället för som i värdeppersnoten angivet 28.092.400 kr, och emissionen 
innebär således att bolagets aktiekapital efter Emission 3 uppgår till 823.190 kr, varav 
500.000 kr avser preferensaktier P1 och 323.190 kr avser preferensaktier P2, istället för 
som i värdepappersnoten angivet 829.890 kr, varav 500.000 kr avser preferensaktier P1 och 
329.890 kr avser preferensaktier P2.  
 
Vidare skall uppgifter om till vilket belopp bolagets aktiekapital efter genomförande av den 
nyemission som värdepappersnoten avser (”Emission 4”) korrigeras till att aktiekapitalet 
efter Emission 4 kan komma att uppgå till 1.661.744 kr.  
 
Detta tillägg till värdepappersnot skall läsas tillsammans med den tidigare godkända och 
offentliggjorda värdepappersnoten och då särskilt vad som på sidorna S3 och V7-V8 anges 
om antalet tecknade aktier i Emission 3, det belopp som i tabellen på sid V4 anges som 
”Tecknat, ännu ej inbetalt eller registrerat aktiekapital” samt vad som på sida V9 anges om 
det totala aktiekapitalet som bolaget kan komma att ha efter genomförande av Emission 4. 
 
Detta tillägg har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 29 oktober 2008 i 
enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. 
 


