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OM VÄRDEPAPPERSNOTEN

Med “Bolaget” avses i denna värdepappersnot 
(”Värdepappersnoten”) Coeli Private Equity 2009 
AB, 556762-6873.

Värdepappersnoten har upprättats av styrelsen 
för Coeli Private Equity 2009 AB i enlighet med 
lagen (1991:980) om handel med finansiella in-
strument.

Värdepappersnoten har godkänts och registrerats 
av Finansinspektionen i enlighet med bestämmel-
serna i 2 kap 25 § lagen (1991:980) om handel 
med finansiella instrument. Godkännandet och 
registreringen innebär inte att Finansinspektionen 
garanterar att sakuppgifter i Värdepappersnoten 
är riktiga eller fullständiga.

Bolaget har valt att upprätta prospekt för de fyra 
emissionerna som avser genomföras under 2009 
genom att använda sig av förfarandet med ett pro-
spekt bestående av tre separata dokument. Detta 
innebär att bolaget inför den första emissionen, 
som beslutades på bolagsstämma den 5 decem-
ber 2008, upprättade ett fullständigt prospekt be-
stående av registreringsdokument, värdepappers-
not och sammanfattning. Inför denna emission, 
samt de två ytterligare emissioner som eventuellt 
kommer att ske med stöd av bolagsstämmans be-
myndigande, kommer Coeli Private Equity 2009 
AB att lämna in en uppdaterad värdepappersnot 
och sammanfattning till Finansinspektionen för att 
investerarna skall få tillgång till den senaste in-
formationen om Bolaget. Värdepappersnoten ska 
läsas tillsammans med det registreringsdokument 
som registrerats och godkänts av Finansinspektio-
nen den 19 december 2008 (”Registreringsdoku-
mentet”), tillsammans ”Prospektet”.

Värdepappersnoten och Registreringsdokumentet 
finns tillgängligt på Bolagets huvudkontor, på Bo-
lagets hemsida (www.coelipe.se) samt på Finans-
inspektionens hemsida (www.fi.se).

I Prospektet inkluderas uttalanden om framtidsut-
sikter vilka är upprättade av Coeli Private Equity 
2009 AB och är baserade på nuvarande marknads-
förhållanden samt i övrigt rådande omvärldsfakto-
rer. Lämnad information angående framåtriktade 
antaganden utgör subjektiva uppskattningar och 
prognoser inför framtiden och är därmed fören-
ade med osäkerhet. Uttryck som orden “förvän-
tas”, “antas”, “bör”, “bedöms” och liknande ut-
tryck används för att indikera att informationen 
är att beakta som uppskattningar och prognoser. 
Uppskattningarna och prognoserna är gjorda på 
grundval av uppgifter som innehåller såväl kända 
som okända risker och osäkerheter. Någon försäk-
ran av att lämnade uppskattningar och prognoser 
avseende framtiden kommer att realiseras lämnas 
inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Mot 
bakgrund härav rekommenderas investerare att 
självständigt göra en utvärdering av Bolagets ut-
veckling inför sin investering med Prospektet som 
grund. Coeli Private Equity 2009 AB åtar sig inte 
att offentliggöra uppdateringar eller revideringar 
av framtidsinriktade uttalanden, oavsett om det 
skulle föranledas av ny information, framtida hän-
delser eller av annan anledning.

Erbjudandet riktar sig inte heller i övrigt till så-
dana personer vars deltagande förutsätter ytterli-
gare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder 
än de som följer av svensk rätt. Varken Prospektet 
eller Värdepappersnoten får distribueras i något 
land där distribution eller erbjudandet kräver åt-
gärd enligt föregående mening eller strider mot 
regler i sådant land. Anmälan om teckning av ak-
tier i strid med ovanstående kan komma att anses 
vara ogiltig.

För Prospektet och Värdepappersnoten gäller 
svensk rätt. Tvist i anledning av innehållet i Pro-
spektet eller Värdepappersnoten eller därmed 
sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras 
av svensk domstol exklusivt.
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Denna sammanfattning skall endast ses som en 
introduktion till Prospektet och Värdepappersnoten. 
Varje beslut om att investera i de aktier som erbjuds 
till teckning genom Värdepappersnoten eller 
Prospektet skall grunda sig på en bedömning av 
Prospektet i dess helhet. En investerare som väcker 
talan vid domstol i anledning av uppgifterna i ett 
prospekt kan bli tvungen att svara för kostnaderna 
för översättning av prospektet. En person får göras 
ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i 
sammanfattningen eller en översättning av den 
bara om sammanfattningen eller översättningen 
är vilseledande eller felaktig i förhållande till de 
andra delarna av prospektet.

Värdepappersnoten avser endast den tredje 
emissionen enligt nedan. I den mån det blir 
aktuellt med en fjärde emission kommer en ny 
Värdepappersnot och en ny Sammanfattning att 
upprättas.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emittent:
Coeli Private Equity 2009 AB, org nr. 556762-
6873. 

Emissionsbelopp:
Emission 3:  högst 284.989.270 kronor.

Emissionsbeloppet i den eventuellt efterföljande 
emissionen är följande:

Emission 4: högst 300.007.400 kronor,   
  reducerat med emissionsbelopp   
  i Emission 1, 2 och 3.

Viss justering nedåt av emissionsbeloppet i 
Emission 4 kan komma att ske om det återstående 
emissionsbeloppet inte är jämnt delbart med akties 
teckningskurs i respektive emission enligt ovan.

Aktier:
Erbjudandet enligt Prospektet avser emission av 
nya preferensaktier P2 i Bolaget enligt följande:

Emission 3:  högst 1.122.005 aktier

För det fall den första till tredje emissionen inte 
fulltecknas har Bolaget för avsikt att genomföra 
en fjärde emission enligt följande:

Emission 4: högst 1.239.700 aktier,   
  reducerat med det antal aktier   
  som emitterats i Emission 1, 2   
  och 3.

Antalet aktier har fastställts med beaktande av det 
fastställda emissionsbeloppet. Viss justering nedåt 
av antalet aktier i Emission 4 kan komma att ske för 
det fall återstående emissionsbelopp enligt nedan 
inte är jämnt delbart med antalet aktier.

Aktierna är denominerade i svenska kronor, 
upprättade enligt svensk rätt och utställda på 
innehavaren.

Företrädesrätt:
Erbjudandet riktar sig till allmänheten, utan 
företrädesrätt för befintlig aktieägare.

Teckningskurs:
Emission 3:  254 kronor

I den eventuellt efterföljande emissionen är 
teckningskursen tänkt att vara följande:

Emission 4: 260 kronor

Teckningsperiod:
Teckningsperioden för den tredje emissionen löper 
från den 7 juli till den 30 september 2009. Planerad 
teckningsperiod för den, eventuellt efterföljande 
emissionen är följande:

Emission 4:  6 oktober – 31 december 2009

Styrelsen har rätt att förlänga eller förkorta 
teckningsperioderna för de fyra emissionerna som 
omfattas av Prospektet.

Likviddag: 
Planerad likviddag för den tredje emissionen är 
den 26 oktober 2009 samt för den, eventuellt 
efterföljande emissionen följande:

Emission 4:  25 januari 2010

SAMMANFATTNING
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SAMMANFATTNING

Courtage:
Utgår med tre (3) procent på investerat belopp

ISIN-nummer: SE0002697268

TIDPUNKTER FÖR 
EKONOMISK INFORMATION

Årsredovisning: Senast den 31 mars   
   2010

Halvårsrapport: Senast den 31 augusti   
   2010

ALLMÄNT
Coeli Private Equity 2009 AB har som affärsidé att 
erbjuda sina aktieägare en möjlighet att investera 
i ett “fond i fond” koncept baserat på investeringar 
i s.k. buy-out fonder och selektiva investeringar i 
venture capital fonder samt direkta investeringar, 
som annars inte är tillgängliga för mindre 
investerare. De investerare som är intresserade 
av att få den möjligheten erbjuds genom denna 
Värdepappersnot, sett tillsammans med Prospektet 
som registrerades hos Finansinspektionen den 19 
december 2008, att teckna aktier i Bolaget vid fyra 
olika tillfällen under år 2009. Bolagets avsikt är att 
genom de fyra nyemissionerna sammanlagt ta in 
högst 300.007.400 kronor till Bolaget.

I den första emissionen sattes emissionsbeloppet 
till högst 300.007.400 kronor. Då den första 
emissionen inte fulltecknades har styrelsen, i 
enlighet med bemyndigande från bolagsstämman, 
beslutat att genomföra den andra emissionen. I 
fall den andra emissionen inte fulltecknas kommer 
styrelsen i enlighet med bemyndigande från 
bolagsstämman, att fatta beslut om den tredje 
och möjligtvis även den fjärde emissionen i syfte 
att sammanlagt ta in högst 300.007.400 kronor i 
Bolaget. 

De slutgiltiga villkoren för den andra, tredje och 
fjärde emissionen har således varit beroende av 
utfallet i de föregående emissionerna. Av den 
anledningen har inte antalet aktier eller beloppet 
för de eventuellt resterande emissionerna kunnat 
fastställas innan de föregående emissionerna är 
stängda. 

Det första och andra erbjudandet har nu löpt 
ut och emissionserbjudandet som återfinns i 
denna sammanfattning avser således den tredje 
emissionen i Bolaget (se ”Emission 3” nedan).

Efter det att den tredje emissionen är avslutad 
kommer därför Bolaget i den mån det är nödvändigt 
att fastställa de slutgiltiga villkoren för den fjärde 
emissionen och därefter offentliggöra villkoren i 
den värdepappersnot som kommer att publiceras 
på Bolagets hemsida (www.coelipe.se) innan 
anmälningsperioden för emissionen börjar. I 
samband med fastställande av de slutgiltiga 
villkoren kan viss justering av emissionsbeloppet 
eller antalet aktier avseende den fjärde emissionen 
komma att ske om återstående emissionsbelopp 
inte är jämnt delbart med akties teckningskurs för 
respektive emission.

Den tredje emissionen beslutades av styrelsen 
med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 5 
december 2008. På samma sätt kommer den fjärde 
emissionen vid behov att beslutas av styrelsen 
med stöd av bolagsstämmans bemyndiganden 
efter det att även tredje emissionen är genomförd. 
Teckningsperioden för den fjärde emissionen är tänkt 
att löpa från den 6 oktober till den 31 december 2009. 
Styrelsen har emellertid rätt att senarelägga eller 
tidigarelägga anmälningsperiodernas slutdatum.

EMISSIONSBESLUTEN
Coeli Private Equity 2009 AB erbjuder de investerare 
som är intresserade att teckna aktier i Bolaget vid 
fyra olika tillfällen under år 2009. Det första och 
andra emissionserbjudandet har löpt ut och gav 
intresserade investerare möjligheten att teckna 
aktier i Bolaget under tiden från den 2 januari till 
den 31 mars 2009, respektive från den 7 april till 
den 30 juni 2009. Emissionserbjudandet enligt 
Värdepappersnoten avser Emission 3. För det fall 
det visar sig nödvändigt avser styrelsen därefter 
att med stöd av de bemyndiganden som beslutades 
vid samma bolagsstämma genomföra ytterligare 
en emission i syfte att ta in sammanlagt högst 
300.007.400 kronor till Bolaget. De slutgiltiga 
villkoren för den fjärde emissionen är beroende 
av utfallet i de tidigare emissionerna. Av den 
anledningen kan inte antalet aktier eller beloppet 
för den eventuellt resterande emissionen fastställas 
innan Emission 3 är stängd.
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Emission 1
Vid extra bolagsstämma i Coeli Private Equity 
2009 AB den 5 december 2008 beslutades att 
genomföra en nyemission utan företrädesrätt 
för befintliga aktieägare. Teckningskursen var 
242 kronor per preferensaktie P2 och teckning 
skedde under perioden från 2 januari till den 31 
mars 2009. 26.600 preferensaktier P2 tecknades 
och betalades i emissionen med likviddag den 24 
april 2009. Aktiekapitalökningen registrerades hos 
Bolagsverket den 20 maj 2009. Det innebär att 
Bolagets aktiekapital efter registrering uppgår till 
526.600 kronor fördelat på 500.000 preferensaktier 
P1 och 26.600 preferensaktier P2.

Emission 2
Vid extra bolagsstämman den 5 december 2008 
beslutades vidare att bemyndiga styrelsen att 
vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission 
av nya preferensaktier P2. Bolagets avsikt har varit 
att med stöd av bemyndigandet emittera det antal 
aktier som, med beaktande av teckningskursen för 
den andra emissionen, krävs för att sammanlagt 
ta in högst 300.007.400 kronor.

Eftersom det i den första emissionen tecknades och 
betalades 26.600 aktier till en teckningskurs om 
242 kronor per aktie uppgick emissionsbeloppet 
i den första emissionen till totalt 6.437.200 
kronor. Mot bakgrund därav beslutade styrelsen 
i Coeli Private Equity 2009 AB att med stöd av 
bemyndigandet från den extra bolagsstämman 
den 5 december 2008 genomföra ytterligare 
en nyemission utan företrädesrätt för befintliga 
aktieägare. Teckningskursen var 248 kronor per 
preferensaktie P2 och teckning skedde under 
perioden från 7 april till den 30 juni 2009. 34.600 
preferensaktier P2 tecknades i emissionen och 
planerad likviddag för de tecknade aktierna är 
den 25 augusti 2009. Omedelbart efter det att 
betalning har influtit avseende aktierna kommer 
aktiekapitalökningen att anmälas för registrering 
hos Bolagsverket. Det innebär att Bolagets 
aktiekapital efter registrering kommer att uppgå till 
561.200 kronor fördelat på 500.000 preferensaktier 
P1 och 61.200 preferensaktier P2, förutsatt att 
betalning för samtliga aktier sker.

Emission 3
Eftersom det i den första och andra emissionen 
tecknades totalt 61.200 aktier till en teckningskurs 
om 242 kronor respektive 248 kronor per aktie 
uppgick emissionsbeloppet i den första och 
andra emissionen till totalt 15.018.000 kronor. 
Mot bakgrund därav har styrelsen i Coeli Private 
Equity 2009 AB med stöd av bemyndigandet från 
den extra bolagsstämman den 5 december 2008 
beslutat att öka Bolagets aktiekapital med högst 
1.122.005 kronor genom nyemission av högst 
1.122.005 preferensaktier P2. Teckningskursen har 
för den tredje emissionen fastställts till 254 kronor 
per preferensaktie P2, vilket innebär att Bolaget 
kommer att tillföras 284.989.270 kronor om den 
nu förestående emissionen fulltecknas.

Teckning skall ske under perioden från den 7 juli 
till den 30 september 2009. Nyemissionen riktar 
sig, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
till allmänheten.

Emission 4
Om det efter den tredje emissionen inte tecknats 
aktier motsvarande ett emissionsbelopp om högst 
300.007.400 kronor avser Bolagets styrelse med 
stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 5 
december 2008 att i en fjärde emission emittera det 
antal aktier som, med beaktande av teckningskursen 
för den fjärde emissionen, är nödvändigt för att 
sammanlagt ta in högst 300.007.400 kronor. 
Teckningskursen har för den fjärde emissionen 
fastställts till 260 kronor per preferensaktie P2. 
Bolagets aktiekapital kommer att öka med ett 
belopp motsvarande det antal preferensaktier P2 
som ges ut i anledning av emissionen, eftersom 
akties kvotvärde är 1 krona.

Teckning är tänkt att ske under perioden från den 6 
oktober till den 31 december 2009. Nyemissionen 
kommer, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, att rikta sig till allmänheten.
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Utspädning i anledning av emissionerna
Under förutsättning av nyemissionerna fulltecknas 
kommer Bolaget att tillföras totalt 300.007.400 
kronor före emissionskostnader, vilka beräknas 
uppgå till 1.600.000 kronor (exklusive moms i 
förekommande fall).

Utspädningen efter fulltecknade nyemissioner 
kan uppgå till högst 1.239.700 aktier, eller ca 71 
procent. Beroende på utfallet i de fyra emissionerna 
kan utspädningen emellertid komma att variera 
i viss mån. Bolagets nuvarande ägare, Coeli 
Private Equity Management AB, har förklarat att 
man kommer att avstå från att teckna aktier i 
emissionerna. Vad Bolaget känner till avser ur 
Bolagets styrelse och ledning följande personer 
teckna aktier i någon av de emissioner som avses 
genomföras under 2009; Jan Sundqvist och Karl 
Anders Falk.

Övrigt
Anmälningsperioden avseende samtliga ovan 
angivna emissioner kan komma att förlängas eller 
förkortas efter beslut av styrelsen i Bolaget. För det 
fall anmälningsperiodernas längd ändras kommer 
tidpunkten för andra relevanta moment avseende 
emissionserbjudandena att ändras i erforderlig 
utsträckning. 

Teckningskurserna för respektive emission har 
fastställts av styrelsen utifrån Bolagets kapitalbehov 
och det bedömda värdet på preferensaktierna 
P2 i bolaget efter emissionerna. De fastställda 
teckningskurserna innebär att preferensaktierna 
P2 ges ut till överkurs. Den överkurs som betalas 
för preferensaktierna P2 kommer mot bakgrund 
av de skillnader som finns i de olika aktieslagens 
rättigheter, dvs. att preferensaktierna P2, med 
undantag för den rätt till årlig utdelning motsvarande 
1,5 procent som tillfaller preferensaktierna P1, 
har företräde framför preferensaktierna P1 till 
återbetalning av investerat kapital uppräknat 
med en årlig ränta om 7 procent, i första hand 
att återbetalas till innehavare av preferensaktier 
P2 (se vidare Värdepappersnoten under rubrik 
“Information om de värdepapper som erbjuds”).

Motivet till emissionserbjudandena enligt Prospektet 
är att skapa tillräckligt med egna medel i Bolaget 
för att Bolaget skall kunna driva verksamheten och 
genomföra sin affärsidé. 

Nyemissionerna kan komma att registreras 
stegvis.

AFFÄRSIDÉ
Coeli Private Equity 2009 AB skall erbjuda sina 
aktieägare en investeringsmöjlighet i ett “fond i 
fond” koncept baserat på investeringar i s.k. buy-
out fonder och selektiva investeringar i venture 
capital fonder samt direkta investeringar, som 
annars inte är tillgängliga för mindre investerare. 
Mervärde till Bolagets investerare skapas genom en 
noggrann urvals-, analys- och investeringsprocess 
i syfte att skapa högsta möjliga avkastning.

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB 
I KORTHET
Bolagets verksamhet består i att med egna 
medel göra investeringar i olika riskkapitalfonder. 
Efter det kapitaltillskott som tillförs Bolaget efter 
genomförande av erbjudandet enligt Prospektet 
kommer Bolaget att ha en tillgångsmassa som 
möjliggör investeringar i investeringsobjekt som 
har höga krav på minsta investeringsbelopp, 
eller som annars kräver stora finansiella resurser 
och special istkompetens eftersom själva 
investeringsprocessen är komplex. Genom en 
investering i Bolaget kan blivande aktieägare därför 
indirekt investera i investeringsobjekt som normalt 
inte är tillgängliga för de flesta privatpersoner eller 
företagare.

Coeli Private Equity 2009 AB är en riskkapitalfond 
och inte en investeringsfond. Genom att vara 
en riskkapitalfond omfattas Bolaget inte, med 
de fördelar och nackdelar som detta innebär, av 
de särskilda regler för investeringsfonder som 
återfinns i lag (2004:46) om investeringsfonder, så 
som till exempel krav på tillstånd för verksamhetens 
bedrivande, kapital-, r iskspridnings- och 
placeringskrav eller de särskilda reglerna om 
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inlösen av fondandelar. Det ger Bolaget större 
valfrihet när det kommer till investering av insatt 
kapital, vilket - mot en högre risk än vad som 
kanske normalt är fallet i en investeringsfond - 
oftast ger ökade möjligheter till en god avkastning 
på det investerade kapitalet. En investering i 
Coeli Private Equity 2009 AB utgör således inte 
ett förvärv av en fondandel i en investeringsfond, 
utan förvärv av en aktiepost i ett aktiebolag vars 
verksamhet i första hand består i att förvalta kapital 
och skapa avkastning till aktieägarna genom att 
tillhandahålla riskkapital.

Det värde som kan komma att skapas i Bolaget 
kommer aktieägarna till del i samband med att 
Bolaget likvideras, vilket enligt bolagsordningen 
skall ske den 31 december 2017. Styrelsen har 
emellertid rätt att skjuta upp likvidationen med två 
år, dvs till den 31 december 2019. Eftersom Bolaget 
kommer att göra investeringar i underliggande 
riskkapitalfonder, vars livslängd i vissa fall kan 
överstiga livslängden för Bolaget, kan det emellertid 
vid likvidationstillfället vara mer förmånligt för 
investerarna att skjuta upp likvidationen av Bolaget 
ytterligare. Om det efter investeringsperioden 
framgår att så är fallet kan styrelsen i Bolaget 
komma att föreslå en ändring av bolagsordningen, 
innebärande att tidpunkten för Bolagets likvidation 
skjuts upp i upp till ytterligare två år. 

Värdet kan även komma aktieägarna till del i form 
av vinstutdelning för det fall av Bolaget gjorda 
investeringar resulterar i realiserad avkastning 
innan dess att Bolaget skall likvideras, t.ex. genom 
att en riskkapitalfond, i vilken Bolaget investerat, 
genomför en avyttring. Sådan utdelning kommer 
att ske efter beslut på årsstämma eller annan 
bolagsstämma under förutsättning att beslutet 
biträds av innehavare av preferensaktier P1, vilket 
är Coeli Private Equity Management AB.

Finansiering
Utöver det kapitaltillskott som tillförs Bolaget efter 
genomförandet av emissionerna enligt Prospektet 
kan Bolaget i framtiden komma att behöva ytterligare 
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finansiering för att kunna göra de investeringar 
som styrelsen anser nödvändiga för att bereda 
aktieägarna hög avkastning. Bolaget förbehåller 
sig därför rätten att lånefinansiera Bolaget genom 
att låna medel upp till ett belopp motsvarande 
25 procent av i Bolaget insatt kapital, i den mån 
styrelsen anser nödvändigt för att framgångsrikt 
kunna bedriva investeringsverksamheten. Detta 
kommer dock inte att påverka avgifter och 
ersättningar i Bolaget. 

Placering av kapital
Bolaget kommer att fokusera sin investeringsstrategi 
på riskkapitalfonder som investerar i tillväxtföretag 
som befinner sig i uppstarts- eller expansionsfaser, 
s.k. “venture capital”, eller fonder som investerar 
i mogna bolag där man bedömer att en ut- eller 
uppköpsaffär är nära förestående, s.k. “buy-out 
capital”. För en utförligare redogörelse kring 
investeringsgrupperna hänvisas till avsnittet 
“Strategi och placeringsinrikting”.

Bolaget kommer vidare uppdra åt Coeli AB att 
bedriva en förvaltning av det kapital som inte är 
uppbundet i de underliggande riskkapitalfonderna, 
s.k. likviditetsförvaltning. Likviditetsförvaltningen 
kommer att utgöras av räntebärande placeringar 
och/eller placeringar i svenska och utländska 
fonder och fondföretag, företrädesvis hedgefonder. 
Målsättningen är att skapa en absolut avkastning 
och förvaltningen strävar efter att uppnå en 
mindre volatil avkastning samt att skydda 
kapitalet mot olika finansiella risker som finns på 
värdepappersmarknaden. Avkastningen i korgen 
av hedgefonder förväntas ha låg korrelation 
med de tillgångsslag som benämns fondpapper 
och penningmarknadsinstrument. Förvaltningen 
har möjlighet till 100 procent belåning, så 
kallat “leverage”, för att öka hävstången på den 
underliggande avkastningen i förvaltningen. Risken 
i likviditetsförvaltningen kommer att anpassas 
efter förvaltningens utfall, vilket innebär att 
risken kommer att öka i takt med att avkastning 
skapas.
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MARKNAD
Coeli Private Equity 2009 AB kommer i första hand 
att genomföra sina investeringar i de nordiska 
länderna, med särskilt fokus på Sverige. Skälet till 
det är att Norden och då särskilt Sverige haft en god 
avkastning sett över den senaste tioårsperioden. 
Vidare har den nordiska marknaden med Sverige 

i framkant en hög andel riskkapitalinvesteringar 
och många väletablerade riskkapitalfonder med 
lång historik. Det kan dock inte uteslutas att 
investeringar kan göras även i andra delar av 
världen. 

10 ÅRIG RULLANDE AVKASTNING FÖR UTKÖPSFONDER  (1995-2005)

Källa: Thomson Financials

RISKFAKTORER
Bolagets verksamhet påverkas av ett antal risker 
vars effekter skulle kunna ha en negativ inverkan 
på Bolagets framtid. Vid bedömningen av Bolagets 
framtida utveckling är det därför av vikt att vid 
sidan av möjligheter till resultattillväxt även beakta 
riskerna i Bolagets verksamhet. Samtliga riskfaktorer 
kan av naturliga skäl inte beskrivas utan en samlad 
utvärdering måste även innefatta övrig information 
i prospektet samt en allmän omvärldsbedömning. 
De riskfaktorer som bedöms ha störst betydelse 
för Bolagets framtida utveckling beskrivs under 
avsnitten “Riskfaktorer” i Registreringsdokumentet 
respektive Värdepappersnoten.

ORGANISATION

Styrelseledamöter:
Johan Winnerblad, ordförande 
Mikael Larsson
Lukas Lindkvist
Jan Sundqvist

Styrelsens sammansättning har förändrats efter 
det att registreringsdokumentet godkändes 
och registrerades av Finansinspektionen. Se 

vidare i värdepappersnoten under rubriken 
“Händelser efter godkännade och registrering av 
registreringsdokumentet”

Ledande befattningshavare:
Karl-Anders Falk, verkställande direktör

Antal anställda:
Bolagets administration sköts av Coeli Private 
Equity Management AB, i vilket även verkställande 
direktören är anställd.

Jurister:
Advokatfirman Lindahl

Revisor: 
Leonard Daun, Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Ägarförhållanden före emissionerna: 
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Coeli Private 
Equity Management AB.
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AKTIEN
Bolagets befintliga preferensaktier P1, som innehas 
av Coeli Private Equity Management AB, ger rätt 
till en årlig utdelning motsvarande en och en halv 
(1,5) procent på det belopp som totalt inbetalats 
till Bolaget vid teckning av samtliga aktier (såväl 
serie P1 som serie P2) i Bolaget, minskat med den 
del av det insatta kapitalet som eventuellt har 
återbetalats till aktieägarna. I den mån utdelningen 
inte motsvarar full preferens enligt ovanstående 
skall den del som inte utdelas ackumuleras för 
utdelning vid senare utdelningstillfälle.

Bolaget avser lämna utdelning till preferensaktier 
P2 för det fall möjlighet ges på grund av att gjorda 
investeringar resulterar i realiserad avkastning 
innan dess att Bolaget skall likvideras, t.ex. genom 
att en riskkapitalfond i vilken Bolaget investerat 
genomför en avyttring. Sådan utdelning kommer 
att ske efter beslut på årsstämma eller annan 
bolagsstämma under förutsättning att beslutet 
biträds av Coeli Private Equity Management AB i 
dess egenskap av innehavare av preferensaktier 
P1.

Med undantag för eventuell ackumulerad utdelning 
till preferensaktier P1 enligt ovan skall innehavare 
av preferensaktier P2 genom utdelning eller 
när Bolaget likvideras, med företräde framför 
innehavare av preferensaktier P1, ha rätt till ett 
belopp motsvarande vad som totalt har betalats 
för preferensaktier P2, uppräknat med sju procent 
per år från den 1 januari 2010 till dess att full 
återbetalning skett av preferensbeloppet genom 
utdelning eller i samband med att Bolaget försätts i 
likvidation. För det fall utdelning till preferensaktier 
P2 sker med visst belopp under tiden fram till det 
att Bolaget likvideras skall det belopp som ligger till 
grund för uppräkning med sju procent minskas med 

motsvarande belopp från tidpunkten för utdelning. 
Därefter skall innehavare av preferensaktier P1 ha 
rätt till ett belopp motsvarande vad som inbetalats 
för preferensaktier P1. Eventuella tillgångar 
därutöver skall fördelas med tjugo procent till 
innehavare av preferensaktie P1 och med åttio 
procent till innehavare av preferensaktie P2.

I samband med utdelning, såväl under Bolagets 
bestånd som i samband med likvidation, kan 
Bolagets tillgångar, t.ex. fondandelar eller aktier, 
komma att skiftas ut till aktieägarna. I sådant fall 
kommer dessa tillgångar att marknadsvärderas 
med hjälp av oberoende värderingsinstitut 
bekostad av bolaget.

Bolagets aktier är inte och har inte tidigare varit 
föremål för organiserad handel och styrelsen har för 
närvarande inte några planer på att notera bolagets 
aktier för handel på reglerad marknadsplats eller 
på annat sätt erbjuda organiserad handel. Bolagets 
styrelse avser dock på sikt verka för att skapa 
möjlighet för innehavaren att omsätta aktierna, 
genom handel vid en inofficiell marknadsplats, 
genom bank eller genom bolagets eller någon av 
dess närståendes försorg.

UTVALD FINANSIELL INFORMATION
Verksamheten är nystartad under år 2008 
och Bolaget saknar därmed historisk finansiell 
information. Per den 30 november 2008 fanns 
likvida medel om 500.000 kronor och ett eget 
kapital om 500.000 kronor i Bolaget.

Följande tabell visar Bolagets likvida medel 
samt totalt eget kapital per den 30 november 
2008 justerat för att avspegla genomförandet av 
erbjudandet.

Per den 30 november 2008 (MSEK) oreviderad

                                     Enligt balansräkningen       Justerat inklusive erbjudandet 
1)

     Likvida medel                          0,5                300,5

     Eget kapital                               0,5         300,5

1) Justerat för att avspegla nettolikviden från erbjudandet om högst 300.007.400 kronor baserat på 
att emissionserbjudandena om högst 300.007.400 kronor fulltecknas. I sammanställningen ovan har 
ingen hänsyn tagits till emissionsutgifter, vilka beräknas uppgå till 1.600.000 kronor (exklusive moms 
i förekommande fall).
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BAKGRUND OCH MOTIV

BAKGRUND
Coeli Private Equity 2009 AB har startats som ett 
dotterbolag till Coeli Private Equity Management 
AB, som i sin tur ägs av Coeli Holding AB. Coeli 
Holding AB äger bland annat även bolaget 
Coeli AB. Inom Coelikoncernen finns kompetens 
inom investeringsrådgivning, kapitalförvaltning, 
fondförvaltning, samt flera andra områden relaterade 
till den finansiella sektorn.

Syftet med att starta Bolaget är att tillvarata 
den samlade kunskapen i Coelikoncernen för att 
tillsammans med aktieägarnas investeringar i 
Bolaget skapa värde genom att investera i ett antal 
utvalda riskkapitalfonder.

MOTIV
Coeli Private Equity 2009 AB behöver för att kunna 
uppnå sitt syfte och genomföra sin affärsidé ett 
betydande kapitaltillskott från nya investerare. 
Med de medel som investeras avser Bolaget 
att genomföra ett antal investeringar främst i 
investeringsobjekt som endast är tillgängliga för 
större investerare, och som historiskt visat sig ge 
god avkastning. För att kunna etablera sig som 

en stark aktör på riskkapitalfondmarknaden, och 
för att ha tillräckliga medel för att få tillgång till 
investeringsobjekt som har krav på avsevärda 
investeringsbelopp som minsta investering, har 
Bolaget beslutat att ge tänkbara investerare ett 
erbjudande enligt vad som framgår av Prospektet 
och Värdepappersnoten.

Styrelsen i Coeli Private Equity 2009 AB är ansvarig 
för innehållet i denna Värdepappersnot. Härmed 
försäkras att styrelsen i Coeli Private Equity 2009 
AB vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att 
säkerställa att uppgifterna i Värdepappersnoten, 
såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de 
faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat 
som skulle kunna påverka dess innebörd.

Uppsala den 2 juli 2009
Coeli Private Equity 2009 AB

Styrelsen
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RISKFAKTORER

Potentiella investerare skall vara medvetna om 
att en investering i Coeli Private Equity 2009 AB 
innebär en betydande risk. Potentiella investerare 
bör därför noga överväga all information i detta 
prospekt och i synnerhet utvärdera de specifika 
faktorer som behandlas i Värdepappersnoten 
nedan. Var och en av nedanstående riskfaktorer 
samt övriga risker och osäkerheter som omnämns 
i Värdepappersnoten kan ha väsentlig negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet, resultat, 
finansiella ställning, kassaflöde och framtidsutsikter. 
Dessutom kan Bolagets värde minska, vilket i sin 
tur kan medföra att investerare förlorar hela eller 
delar av sitt investerade kapital. Riskfaktorerna 
nedan är inte rangordnade efter betydelse och 
utgör inte heller en fullständig förteckning över 
de risker Bolaget ställs inför eller kan komma att 
ställas inför. Ytterligare risker och osäkerheter som 
Bolaget inte känner till eller som för närvarande inte 
bedöms som väsentliga kan komma att utvecklas 
till viktiga faktorer med stor påverkan på Bolaget 
och dess värde.

Denna riskbeskrivning syftar till att beskriva 
vissa av de risker som är förenade med aktierna i 
Bolaget i dess egenskap av finansiella instrument. 
En beskrivning av de risker som är förenade med 
Bolaget och dess verksamhet återfinns i avsnittet 
“Riskfaktorer” i Registreringsdokumentet.

RISKFAKTORER AVSEENDE 
BOLAGETS AKTIE

Utdelning kan inte förväntas
Enligt Bolagets bolagsordning krävs beslut på 
årsstämma eller annan bolagsstämma biträtt av 
samtliga innehavare av preferensaktier P1 för att 
någon utdelning skall kunna lämnas till innehavare 

av preferensaktier P2. Även om styrelsen har för 
avsikt att föreslå bolagsstämman att besluta om 
utdelning till innehavare av preferensaktier P2 för 
det fall möjlighet ges därtill är det osäkert om och 
när sådan utdelning kan ske. Till följd av detta 
kommer en potentiell värdestegring på Bolagets 
aktier inom överskådlig tid sannolikt att vara 
den enda möjligheten till avkastning för den som 
investerar i Bolagets aktier. En investering i Bolaget 
är därför i första hand en långsiktig investering.

Avsaknad av likvid marknad
Bolaget avser inte att ansöka om notering av 
Bolagets aktier på reglerad marknadsplats och 
därmed kommer det inte att genom Bolagets regi 
organiseras handel i Bolagets aktier vilket kan få till 
följd att en aktieägare inte kan påräkna att kunna 
avyttra sitt aktieinnehav i Bolaget. Aktien är dock 
fritt överlåtbar.

Avsaknad av löpande marknadsvärdering
Som en konsekvens av att Bolaget inte avser att 
ansöka om notering av Bolagets aktier på reglerad 
marknadsplats kommer det inte heller att finnas en 
löpande marknadsvärdering av Bolagets aktier vilket 
kan få till följd att det uppstår svårigheter att från 
tid till annan värdera ett aktieinnehav i Bolaget. Det 
faktum att Bolaget avser att investera i onoterade 
bolag och strukturer gör att det också kan föreligga 
problem att löpande värdera Bolagets innehav vilket 
kan få till följd att det uppstår svårigheter att från 
tid till annan värdera ett aktieinnehav i Bolaget.
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CENTRAL INFORMATION

RÖRELSEKAPITAL, EGET KAPITAL 
OCH SKULDSÄTTNING 

Rörelsekapital
I dagsläget finns likvida medel i Bolaget om 
6.185.371 kronor, motsvarande inbetalt belopp 
för de 500.000 preferensaktierna P1 och de 
61.200 preferensaktierna P2 med avdrag för 
emissionsutgifter samt tecknad ännu ej inbetald 
emission om 8.580.800 kronor. Bolagets verksamhet 
kommer att finansieras genom nyemissionen enligt 
det av Finansinspektionen godkända Prospektet 
och denna Värdepappersnot samt de eventuellt 
förestående nyemissionerna som kommer att ske 
med stöd av bolagsstämmans bemyndigande. 

Bolaget har i dagsläget inte ett rörelsekapital som 
motsvarar Bolagets behov för att driva fullskalig 

verksamhet under de kommande tolv månaderna. 
Bolagets verksamhet bygger dock på att kunna 
genomföra investeringar med hjälp av det kapital 
som Bolaget tar in genom de nyemissioner som 
enligt Prospektet kan komma att ske. För det 
fall teckningen av aktier är bristfällig och Bolaget 
endast får in ett begränsat kapital till följd av 
nyemissionerna är det styrelsens uppfattning att 
Bolaget ändå kommer att ha ett rörelsekapital 
som är tillräckligt för att motsvara Bolagets behov, 
eftersom verksamheten i form av investeringar 
då bedöms kunna ske genom saminvesteringar 
och parallellinvesteringsavtal med andra fonder 
inom Coelikoncernen, exempelvis Coeli Private 
Equity 2007 AB och Coeli Private Equity 2008 AB 
(publ), dock i mer begränsad omfattning än vid 
fullteckning.

Eget kapital

a Aktiekapital      526.600 SEK       
b Tecknat ännu ej registrerat aktiekapital   34.600 SEK
c Reservfond      -   
d Andra reserver      14.073.522 SEK   
       
Nettoskuldsättning

Bolaget har inte offentliggjort någon finansiell information. 
Informationen nedan utgör oreviderad information per den 30 juni 2009.

Summa kortfristiga skulder     168.805 SEK
Summa långfristiga skulder     -

A. Kassa       -
B. Likvida medel:
    Bankmedel      6.185.371 SEK
C. Lätt realiserbara värdepapper    -
D. Likviditet (A)+(B)+(C)     6.185.371 SEK

E. Kortfristiga fordringar      8.581.691 SEK

F.  Kortfristiga bankskulder    -
G. Kortfristig del av långfristiga skulder   -
H. Andra kortfristiga skulder    168.805 SEK
I.  Kortfristiga skulder (F)+(G)+(H)   168.805 SEK

J. Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D)  -14.598.257 SEK
 
K. Långfristiga banklån     -
L. Emitterade obligationer     -
M. Andra långfristiga lån     -
N.  Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M)   -

O. Nettoskuldsättning (J)+(N)    -14.598.257 SEK

-  V Ä R D E P A P P E R S N O T  -  
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INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER
Det föreligger inte några intressekonflikter 
mellan Bolaget, dess nuvarande ägare eller 
befattningshavare. Bolagets nuvarande ägare ägs 
i sin tur av Coeli Holding AB, som även äger Coeli 
AB. Med undantag för de fondplaceringar som 
kan komma att ske i samband med att Coeli AB 
förvaltar medel åt Bolaget i enlighet med det avtal 
om likviditetsförvaltning som Bolaget ingått med 
Coeli AB avser Bolaget inte att investera i någon 
av Coeli AB:s fonder.

Såväl styrelseledamöterna som verkställande 
direktören har andra uppdrag i Coelikoncernen. 
Mikael Larsson är styrelseledamot och verkställande 
direktör i Coeli Holding AB och Coeli Kapitalrådgivning 
AB samt styrelseledamot i Coeli AB, Coeli Private 
Equity 2006 AB, Coeli Private Equity 2007 AB, Coeli 
Private Equity 2008 AB (publ), Coeli Private Equity 
Fund III AB, Coeli Private Equity Management 
AB. Johan Winnerblad är styrelseordförande i 

Coeli Private Equity 2006 AB, Coeli Private Equity 
2007 AB, Coeli Private Equity 2008 AB (publ) och 
Coeli Private Equity Fund III AB. Lukas Lindkvist 
är styrelseledamot i Coeli Private Equity 2006 
AB, Coeli Private Equity 2007 AB, Coeli Private 
Equity 2008 AB (publ), Coeli Private Equity Fund 
III AB. Jan Sundqvist är styrelseledamot i Coeli 
Private Equity 2006 AB, Coeli Private Equity 2007 
AB, Coeli Private Equity 2008 AB (publ) och Coeli 
Private Equity Fund III AB samt verkställande 
direktör i Coeli AB och styrelseordförande i Coeli 
Private Equity Management AB. Karl-Anders Falk är 
verkställande direktör i Coeli Private Equity 2006 
AB, Coeli Private Equity 2007 AB och Coeli Private 
Equity 2008 AB (publ), Coeli Private Equity Fund III 
AB  och Coeli Private Equity Management AB. För 
att hantera intressekonflikter har bolagets styrelse 
antagit etiska regler som återfinns på sida R38 i 
Registreringsdokumentet.

CENTRAL INFORMATION
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INFORMATION OM DE  
VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS

AKTIEN

Allmänt
Bolaget är ett publikt aktiebolag och dess 
associationsform regleras av den svenska 
aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets aktier 
har upprättats enligt svensk lagstiftning, är 
denominerade i svenska kronor (SEK) och kommer 
att ställas ut på innehavaren. Aktiens kvotvärde 
är 1 kr.

Preferensaktier P1 berättigar till tio röster vardera, 
medan preferensaktier P2 berättigar till en röst 
vardera. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad 
rösta för det fulla antalet aktier av vederbörande 
ägda eller företrädda aktier, utan begränsning i 
röstetalet.

De erbjudna aktiernas rättigheter
Bolagets befintliga preferensaktier P1, som innehas 
av Coeli Private Equity Management AB, ger rätt 
till en årlig utdelning motsvarande en och en halv 
(1,5) procent på det belopp som totalt inbetalats 
till Bolaget vid teckning av samtliga aktier (såväl 
serie P1 som serie P2) i Bolaget, minskat med den 
del av det insatta kapitalet som eventuellt har 
återbetalats till aktieägarna. I den mån utdelningen 
inte motsvarar full preferens enligt ovanstående 
skall den del som inte utdelas ackumuleras för 
utdelning vid senare utdelningstillfälle.

Bolaget avser lämna utdelning till preferensaktier 
P2 för det fall möjlighet ges på grund av att gjorda 
investeringar resulterar i realiserad avkastning innan 
dess att Bolaget skall likvideras, t.ex. genom att en 
riskkapitalfond i vilken Bolaget investerat genomför 
en avyttring. Sådan utdelning kommer att ske efter 
beslut på årsstämma eller annan bolagsstämma 
under förutsättning att beslutet biträds av Coeli 
Private Equity Management AB i dess egenskap av 
innehavare av preferensaktier P1.

Med undantag för eventuell ackumulerad utdelning 
till preferensaktier P1 enligt ovan skall innehavare 
av preferensaktier P2 genom utdelning eller 
när Bolaget likvideras, med företräde framför 
innehavare av preferensaktier P1, ha rätt till ett 
belopp motsvarande vad som totalt har betalats 
för preferensaktier P2, uppräknat med sju procent 
per år från den 1 januari 2010 till dess att full 

återbetalning skett av preferensbeloppet genom 
utdelning eller i samband med att Bolaget försätts i 
likvidation. För det fall utdelning till preferensaktier 
P2 sker med visst belopp under tiden fram till det 
att Bolaget likvideras skall det belopp som ligger till 
grund för uppräkning med sju procent minskas med 
motsvarande belopp från tidpunkten för utdelning. 
Därefter skall innehavare av preferensaktier P1 ha 
rätt till ett belopp motsvarande vad som inbetalats 
för preferensaktier P1. Eventuella tillgångar 
därutöver skall fördelas med tjugo procent till 
innehavare av preferensaktie P1 och med åttio 
procent till innehavare av preferensaktie P2.

Utbetalning av kontant utdelning sker genom 
Euroclear Sweden AB. Någon utdelning har hittills 
inte lämnats.

I samband med utdelning, såväl under bolagets 
bestånd som i samband med likvidation, kan 
bolagets tillgångar, t ex fondandelar eller aktier, 
komma att skiftas ut till aktieägarna. I sådant fall 
kommer dessa tillgångar att marknadsvärderas med 
hjälp av oberoende värderingsinstitut bekostad av 
bolaget.

Ovanstående kan för tydlighetens skull beskrivas 
med följande punkter och exempel:

1. Innehavare av preferensaktier P1 har rätt 
till en årlig utdelning motsvarande 1,5 procent på 
det belopp som inbetalts till Bolaget vid teckning 
av samtliga aktier i Bolaget (såväl preferensaktier 
P1 som preferensaktier P2). I den mån utdelning 
beslutad på bolagsstämma i Bolaget inte räcker till 
full preferens för preferensaktier P1 skall den del 
som inte utdelats ackumuleras för utdelning vid 
senare utdelningstillfälle.

2. Innehavare av preferensaktier P2 har 
härefter rätt att genom utdelning eller när bolaget 
likvideras, med företräde framför innehavare av 
preferensaktier P1, till ett belopp motsvarande:

a. Vad som totalt har inbetalats för preferensaktier 
P2. 

b. 7 procent per år på vad som totalt inbetalts för 
preferensaktier P2 (från den 1 januari 2010) till 
dess att full återbetalning skett, genom utdelning 
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eller likvidation, av vad som totalt inbetalats 
för preferensaktier P2. För det fall utdelning 
till preferensaktier P2 sker under tiden fram till 
Bolaget likvideras, skall det belopp som ligger 
till grund för uppräkning med 7 procent minskas 
med motsvarande belopp från tidpunkten för 
utdelning.

3. Därefter har innehavare av preferensaktier 
P1 rätt till ett belopp motsvarande vad som 
inbetalats för preferensaktier P1. 

4. Eventuella tillgångar därutöver skall fördelas 
med 80 procent till innehavare av preferensaktier 
P2 och 20 procent till innehavare av preferensaktie 
P1.

INFORMATION OM DE  
VÄRDEPAPPER SOM ERBJUDS
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COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

Investeringar

Utdelningar från investeringar

Nettokassaflöde

Fördelning av nettokassaflöde

(I) Utdelning till P1-aktier

(II) Investerat belopp P2-aktier

(III) Preferensränta 7 % till P2 innehavare

(IV) Investerat belopp P1 aktier

(V) Kvar att fördela

till innehavare av P2 aktier

till innehavare av P1 aktier

Totalt

ÅR 0

-100

-100

ÅR 1

0

1,5

7

ÅR2

0

1,5

7

ÅR 3

0

1,5

8

ÅR 4

0

1,5

9

ÅR 5

25

25

1,125

25

7

ÅR 6

25

25

0,75

25

6

ÅR 7

25

25

0,375

25

5

ÅR 8

25

25

0

25

3

ÅR 9

50

50

0

ÅR 10

100

100

0

TOTALT

-100

250

150

8,25

100

53

0,5

88

71

18

250

Nedan följer ett hypotetiskt exempel som 
åskådliggör hur fördelningen av överavkastningen 
i Bolaget är uppbyggd. Det är viktigt att notera 
att det hypotetiska exemplet nedan enbart är 
just ett hypotetiskt exempel och inte på något 
sätt kan tas för en prognos avseende Bolagets 
förväntade resultat och utdelningspolitik. Vad avser 
preferensräntan om 7 procent syftar tabellen främst 
till att visa vilka perioder räntan i olika delar hänför 
sig till. Utdelning av de upplupna räntebeloppen 
kommer dock troligtvis inte att ske under de angivna 
perioderna, i vart fall inte under de inledande åren, 
utan istället ske under de senare åren. 

Ingen organiserad handel
Bolagets aktier är inte och har inte tidigare varit 
föremål för organiserad handel och styrelsen har för 
närvarande inte några planer på att notera bolagets 
aktier för handel på reglerad marknadsplats eller 
på annat sätt erbjuda organiserad handel. Bolagets 
styrelse avser dock på sikt verka för att skapa 
möjlighet för innehavaren att omsätta aktierna, 
genom handel vid en inofficiell marknadsplats, 
genom bank eller genom bolagets eller någon av 
dess närståendes försorg.

ISIN-nummer
ISIN-numret för Bolagets preferensaktie P2 är 
SE0002697268.

Euroclear Sweden-registrering
Bolaget är sedan den 15 december 2008 anslutet 
till Euroclear Sweden AB, adress Euroclear Sweden 
AB, Box 7822, 103 97 Stockholm.

EMISSIONSBESLUTEN
Coeli Private Equity 2009 AB erbjuder de investerare 
som är intresserade att teckna aktier i Bolaget vid 
fyra olika tillfällen under år 2009. Det första och 
andra emissionserbjudandet har löpt ut och gav 
intresserade investerare möjligheten att teckna 
aktier i Bolaget under tiden från den 2 januari till 
den 31 mars 2009, respektive från den 7 april till 
den 30 juni 2009. Emissionserbjudandet enligt 
Värdepappersnoten avser Emission 3. För det fall 
det visar sig nödvändigt avser styrelsen därefter 
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att med stöd av de bemyndiganden som beslutades 
vid samma bolagsstämma genomföra ytterligare 
en emission i syfte att ta in sammanlagt högst 
300.007.400 kronor till Bolaget. De slutgiltiga 
villkoren för den fjärde emissionen är beroende 
av utfallet i de tidigare emissionerna. Av den 
anledningen kan inte antalet aktier eller beloppet 
för den eventuellt resterande emissionen fastställas 
innan Emission 3 är stängd.

Emission 1
Vid extra bolagsstämma i Coeli Private Equity 
2009 AB den 5 december 2008 beslutades att 
genomföra en nyemission utan företrädesrätt 
för befintliga aktieägare. Teckningskursen var 
242 kronor per preferensaktie P2 och teckning 
skedde under perioden från 2 januari till den 31 
mars 2009. 26.600 preferensaktier P2 tecknades 
och betalades i emissionen med likviddag den 24 
april 2009. Aktiekapitalökningen registrerades hos 
Bolagsverket den 20 maj 2009. Det innebär att 
Bolagets aktiekapital efter registrering uppgår till 
526.600 kronor fördelat på 500.000 preferensaktier 
P1 och 26.600 preferensaktier P2.

Emission 2
Vid extra bolagsstämman den 5 december 2008 
beslutades vidare att bemyndiga styrelsen att 
vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission 
av nya preferensaktier P2. Bolagets avsikt har varit 
att med stöd av bemyndigandet emittera det antal 
aktier som, med beaktande av teckningskursen för 
den andra emissionen, krävs för att sammanlagt ta 
in högst 300.007.400 kronor.

Eftersom det i den första emissionen tecknades och 
betalades 26.600 aktier till en teckningskurs om 
242 kronor per aktie uppgick emissionsbeloppet 
i den första emissionen till totalt 6.437.200 
kronor. Mot bakgrund därav beslutade styrelsen 
i Coeli Private Equity 2009 AB att med stöd av 
bemyndigandet från den extra bolagsstämman 
den 5 december 2008 genomföra ytterligare 
en nyemission utan företrädesrätt för befintliga 
aktieägare. Teckningskursen var 248 kronor per 
preferensaktie P2 och teckning skedde under 
perioden från 7 april till den 30 juni 2009. 34.600  
preferensaktier P2 tecknades i emissionen och 
planerad likviddag för de tecknade aktierna är 
den 25 augusti 2009. Omedelbart efter det att 

betalning har influtit avseende aktierna kommer 
aktiekapitalökningen att anmälas för registrering hos 
Bolagsverket. Det innebär att Bolagets aktiekapital 
efter registrering kommer att uppgå till 561.200 
kronor fördelat på 500.000 preferensaktier P1 och 
61.200 preferensaktier P2, förutsatt att betalning 
för samtliga aktier sker.

Emission 3
Eftersom det i den första och andra emissionen 
tecknades totalt 61.200 aktier till en teckningskurs 
om 242 kronor respektive 248 kronor per aktie 
uppgick emissionsbeloppet i den första och 
andra emissionen till totalt 15.018.000 kronor. 
Mot bakgrund därav har styrelsen i Coeli Private 
Equity 2009 AB med stöd av bemyndigandet från 
den extra bolagsstämman den 5 december 2008 
beslutat att öka Bolagets aktiekapital med högst 
1.122.005 kronor genom nyemission av högst 
1.122.005 preferensaktier P2. Teckningskursen har 
för den tredje emissionen fastställts till 254 kronor 
per preferensaktie P2, vilket innebär att Bolaget 
kommer att tillföras 284.989.270 kronor om den 
nu förestående emissionen fulltecknas.

Teckning skall ske under perioden från den 7 juli till 
den 30 september 2009. Nyemissionen riktar sig, 
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till 
allmänheten.

Emission 4
Om det efter den tredje emissionen inte tecknats 
aktier motsvarande ett emissionsbelopp om högst 
300.007.400 kronor avser Bolagets styrelse med 
stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 5 
december 2008 att i en fjärde emission emittera det 
antal aktier som, med beaktande av teckningskursen 
för den fjärde emissionen, är nödvändigt för att 
sammanlagt ta in högst 300.007.400 kronor. 
Teckningskursen har för den fjärde emissionen 
fastställts till 260 kronor per preferensaktie P2. 
Bolagets aktiekapital kommer att öka med ett 
belopp motsvarande det antal preferensaktier P2 
som ges ut i anledning av emissionen, eftersom 
akties kvotvärde är 1 krona.

Teckning är tänkt att ske under perioden från den 6 
oktober till den 31 december 2009. Nyemissionen 
kommer, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, att rikta sig till allmänheten.



Utspädning i anledning av emissionerna
Under förutsättning av nyemissionerna fulltecknas 
kommer Bolaget att tillföras totalt 300.007.400 
kronor före emissionskostnader, vilka beräknas 
uppgå till 1.600.000 kronor (exklusive moms i 
förekommande fall).

Utspädningen efter fulltecknade nyemissioner kan 
uppgå till högst 1.239.700 aktier, eller ca 71 procent. 
Beroende på utfallet i de fyra emissionerna kan 
utspädningen emellertid komma att variera i viss 
mån. Bolagets nuvarande ägare, Coeli Private Equity 
Management AB, har förklarat att man kommer 
att avstå från att teckna aktier i emissionerna. Vad 
Bolaget känner till avser ur Bolagets styrelse och 
ledning följande personer teckna aktier i någon av 
de emissioner som avses genomföras under 2009; 
Jan Sundqvist och Karl Anders Falk.

Övrigt
Anmälningsperioden avseende samtliga ovan 
angivna emissioner kan komma att förlängas eller 
förkortas efter beslut av styrelsen i Bolaget. För det 
fall anmälningsperiodernas längd ändras kommer 
tidpunkten för andra relevanta moment avseende 
emissionserbjudandena att ändras i erforderlig 
utsträckning. 

Teckningskurserna för respektive emission har 
fastställts av styrelsen utifrån Bolagets kapitalbehov 
och det bedömda värdet på preferensaktierna 
P2 i bolaget efter emissionerna. De fastställda 
teckningskurserna innebär att preferensaktierna P2 
ges ut till överkurs. Den överkurs som betalas för 
preferensaktierna P2 kommer mot bakgrund av de 
skillnader som finns i de olika aktieslagens rättigheter, 
dvs. att preferensaktierna P2, med undantag för den 
rätt till årlig utdelning motsvarande 1,5 procent 
som tillfaller preferensaktierna P1, har företräde 
framför preferensaktierna P1 till återbetalning av 
investerat kapital uppräknat med en årlig ränta om 7 
procent, i första hand att återbetalas till innehavare 
av preferensaktier P2 (se vidare Värdepappersnoten 
under rubrik “Information om de värdepapper som 
erbjuds”).

Motivet till emissionserbjudandena enligt Prospektet 
är att skapa tillräckligt med egna medel i Bolaget 
för att Bolaget skall kunna driva verksamheten och 
genomföra sin affärsidé. 

Nyemissionerna kan komma att registreras 
stegvis.

INFORMATION OM DE  
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR

EMISSIONSERBJUDANDENA
Styrelsen i Coeli Private Equity 2009 AB har med stöd 
av bemyndigande från den extra bolagsstämman 
den 5 december 2008 beslutat att öka Bolagets 
aktiekapital med högst 1.122.005 kronor genom 
att genomföra en nyemission av högst 1.122.005 
nya preferensaktier P2, envar med ett kvotvärde 
på 1 krona. Bolagets aktiekapital kan efter 
emissionen komma att uppgå till högst 1.683.205 
kronor fördelat på 500.000 preferensaktier P1 och 
1.183.205 preferensaktier P2. I det fall emissionen 
inte fulltecknas kommer styrelsen, i enlighet med 
bemyndigande från bolagsstämman, att fatta beslut 
om att genomföra ytterligare nyemission av nya 
preferensaktier P2 i syfte att sammanlagt ta in högst 
300.007.400 kronor i Bolaget.

Rätt att teckna de nyemitterade aktierna skall, 
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
tillkomma allmänheten.

EMISSIONSKURS
Emissionskursen är 254 kr per aktie avseende 
Emission 3. Courtage tillkommer med 3 procent på 
tecknat belopp. Därutöver tillkommer inte några 
ytterligare kostnader. Emissionskursen har satts 
till en nivå som förväntas motsvara substansvärdet 
för preferensaktierna P2 i Bolaget per aktie efter 
genomförd emission, men före reduktion för 
emissionskostnader. Den fastställda teckningskursen 
innebär att preferensaktierna P2 ges ut till överkurs. 
Den överkurs som betalas för preferensaktierna 
P2 kommer mot bakgrund av de skillnader som 
finns i de olika aktieslagens rättigheter, dvs. att 
preferensaktierna P2, med undantag för den rätt 
till årlig utdelning motsvarande 1,5 procent som 
tillfaller preferensaktierna P1, har företräde framför 
preferensaktierna P1 till återbetalning av investerat 
kapital uppräknat med en årlig ränta om 7 procent, 
i första hand att återbetalas till innehavare av 
preferensaktier P2 (se vidare Värdepappersnoten 
under rubrik “Information om de värdepapper som 
erbjuds”).
 
MINSTA AKTIEPOST
Anmälan om teckning av aktier inom ramen för 
emissionserbjudandet skall avse lägst 1.000 aktier, 
vilket motsvarar 254.000 kr för Emission 3, eller ett 
högre antal aktier i multiplar om 200 aktier.

ANMÄLAN
Anmälan om teckning av aktier för Emission 3 skall 
göras under perioden från den 7 juli till den 30 
september 2009.

Anmälningstiden för kan komma att förlängas eller 
förkortas efter beslut av styrelsen i Bolaget. För 
det fall anmälningsperiodens längd ändras kommer 
tidpunkten för andra relevanta moment avseende 
emissionserbjudandet att ändras i erforderlig 
utsträckning.

Anmälan skall göras på särskild anmälningssedel 
som kan erhållas från Bolaget eller Coeli AB och 
inges till Coeli AB på följande adress:

Coeli AB
Vasagatan 11
111 20 Stockholm

Anmälningssedel kan även erhållas via Internet på 
hemsidan: www.coelipe.se

Den som anmäler sig för teckning av aktier måste 
antingen ha ett VP-konto eller en värdepappersdepå 
hos bank till vilken leverans av aktier kan ske. 
Personer som saknar VP-konto och depå måste öppna 
antingen ett VP-konto eller en värdepappersdepå 
genom sin bank eller värdepappersinstitut innan 
anmälan inlämnas. Observera att detta kan ta viss 
tid.

Anmälan för Emission 3 måste ha inkommit till Coeli 
AB senast klockan 16:00 den 30 september 2009 
(eller den senare tidpunkt som styrelsen för Bolaget 
bestämmer). För sent inkommen anmälan riskerar 
att lämnas utan beaktande.

Inga tillägg eller förändringar får göras i förtryckt text. 
Felaktigt eller ofullständigt ifylld anmälningssedel 
kan komma att bortses ifrån utan vidare meddelande 
därom.

Anmälan är bindande och genom att acceptera 
erbjudandet åtar sig investeraren att betala 
teckningslikviden. Endast en anmälningssedel per 
tecknare kommer att beaktas. Vid ingivande av 
fler anmälningssedlar beaktas enbart den först 
ingivna. 
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR

TILLDELNING
Beslut om tilldelning av aktier i respektive 
emission fattas av styrelsen i Bolaget efter det att 
anmälningsperioden för respektive emission löpt 
ut. I händelse av överteckning kommer styrelsen 
att fatta beslut om tilldelning med beaktande av 
tidpunkten för inbetalning av teckningslikviden, det 
antal aktier som anmälan avser samt tidpunkten 
för mottagandet av korrekt ifylld anmälningssedel. 
Tilldelning kan komma att utebli eller ske med lägre 
antal aktier än inlämnad anmälan avser.

BESKED OM TILLDELNING OCH BETALNING
Så snart tilldelning av aktier fastställts kommer 
en avräkningsnota att skickas till dem som erhållit 
tilldelning. Besked om tilldelning kommer inte att 
lämnas på något annat sätt. De som tilldelats aktier 
beräknas erhålla avräkningsnotor inom en vecka 
efter det att beslut om tilldelning fattats. Personer 
som inte tilldelats aktier kommer inte att erhålla 
något meddelande.

Full betalning avseende tecknade aktier skall 
erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd 
avräkningsnota.

BRISTANDE BETALNING
Medverkande emissionsinstitut kan vid tecknarens 
bristande betalning komma att förskottera 
teckningslikviden. Om betalning inte erlagts inom 
föreskriven tid eller medel inte finns tillgängliga på 
angivet konto kan tilldelade aktier därefter komma 
att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset 
vid en sådan överlåtelse understiga priset enligt 
erbjudandet, kan den som erhöll tilldelning av 
aktierna i erbjudandet komma att åläggas att svara 
för mellanskillnaden.

REGISTRERING OCH LEVERANS AV AKTIER
Registrering vid Bolagsverket av de för respektive 
emission utgivna aktierna beräknas ske inom två 
veckor efter det att betalning för aktierna erlagts. 
Registreringen hos Bolagsverket kan för samtliga 
emissioner komma att ske stegvis.

Efter registrering vid Bolagsverket kommer leverans 
av aktier sker ske genom registrering på respektive 
tecknares VP-konto eller värdepappersdepå hos 
bank eller värdepappersinstitut. Som bekräftelse på 
registreringen erhåller investeraren en VP-avi från 
Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) (”Euroclear”) 
som visar att inbokning av preferensaktier P2 skett 
på mottagarens konto. Avisering till tecknare vars 
innehav är förvaltarregistrerade sker i enlighet med 
respektive förvaltares rutiner.

Resultatet av emissionen kommer att offentliggöras 
på bolagets hemsida när de nya aktierna har 
registrerats och levererats.

RÄTT TILL UTDELNING
De nya aktierna medför rätt till andel i Bolagets 
vinst från och med för räkenskapsåret 2009. Någon 
sådan utdelning är dock ej planerad inom den 
närmaste tiden. Observera även att preferensaktier 
P2 inte har någon rätt till utdelning med mindre än 
att beslut därom fattas på årsstämma eller annan 
bolagsstämma och beslutet biträds av samtliga 
innehavare av preferensaktier P1. Eventuell 
utdelning utbetalas efter årsstämma eller annan 
bolagsstämma där beslut fattas om utdelning, 
och ombesörjs av Euroclear. Se även avsnittet 
“Utdelningspolitik”.
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SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

Vad som anges nedan är en sammanfattning av 
skattekonsekvenser med anledning av inbjudan 
till teckning av aktier i Bolaget för aktieägare som 
är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte 
annat anges. Sammanfattningen är inte avsedd att 
uttömmande behandla alla skattekonsekvenser som 
kan uppkomma med anledning av inbjudan. Den 
behandlar t ex inte de speciella regler som gäller för 
aktier som ägs av handels- eller kommanditbolag 
eller innehav av aktier som behandlas som 
lagertillgångar i en näringsverksamhet. Särskilda 
skattekonsekvenser som inte är beskrivna kan 
uppkomma också för andra kategorier av aktieägare, 
som t ex investmentbolag, försäkringsbolag, 
värdepappersfonder och personer som inte är 
obegränsat skattskyldiga i Sverige. Varje aktieägare 
rekommenderas att inhämta råd från skatteexpertis 
för information om sådana speciella omständigheter 
föreligger, exempelvis till följd av utländska regler 
eller tillämpning av dubbelbeskattningsavtal.

SÄRSKILDA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR COELI 
PRIVATE EQUITY 2009 AB 
Med ett investmentföretag avses skatterättsligt 
bland annat ett svenskt aktiebolag som uteslutande 
eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper 
eller liknande tillgångar, vars uppgift väsentligen 
är att genom ett välfördelat värdepappersinnehav 
erbjuda andelsägarna riskspridning och som ett 
stort antal fysiska personer äger andelar i. Med 
hänsyn till den stora andel fysiska personer som 
förväntas teckna sig för andelar i Bolaget och den 
verksamhet Bolaget avser att bedriva kan Bolaget 
komma att anses utgöra ett investmentföretag.

BESKATTNING VID AVYTTRING AV AKTIER

Fysiska personer och dödsbon
Kapitalvinst vid försäljning av aktier i Bolaget 
tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital. 
Kapitalvinsten beräknas till skillnaden mellan 
försäljningsersättningen efter avdrag för eventuella 
försäljningsutgifter och de avyttrade aktiernas 
omkostnadsbelopp. Fem sjättedelar av kapitalvinsten 
är skattepliktig och skatt tas ut med 30 procent därav. 
Omkostnadsbeloppet består av anskaffningsutgiften 
med tillägg för courtage. Anskaffningsutgiften 
beräknas enligt genomsnittsmetoden, som innebär 
att anskaffningsutgiften för en aktie utgörs av 
den genomsnittliga anskaffningsutgiften för aktier 

av samma slag och sort beräknat på grundval av 
faktiska anskaffningsutgifter och med hänsyn tagen 
till inträffade förändringar avseende innehavet.

Om omkostnadsbeloppet är högre än försälj-
ningsersättningen uppkommer en kapitalförlust. 
Kapitalförlust vid försäljning av aktier i Bolaget är 
avdragsgill. Sådan förlust kan till fem sjättedelar 
kvittas mot kapitalvinster på aktier och andra 
delägarrätter under samma år med undantag för 
andelar i investeringsfonder som innehåller endast 
svenska fordringsrätter (svenska räntefonder). Om 
full kvittning inte kan ske är fem sjättedelar av 
överskjutande förlust avdragsgill till 70 procent mot 
övriga kapitalinkomster. Uppkommer underskott i 
inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten 
på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt 
fastighetsskatt. Sådan skattereduktion medges 
med 30 procent för underskott som inte överstiger 
100.000 kronor och med 21 procent för underskott 
därutöver. Underskott kan inte sparas till ett senare 
beskattningsår. För fysiska personer som är bosatta 
i Sverige och svenska dödsbon innehålls preliminär 
skatt avseende utdelning med 30 procent på utdelat 
belopp. Den preliminära skatten innehålls normalt 
av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade 
aktier, av förvaltaren.

Om Bolaget anses utgöra ett investmentföretag 
påverkas inte beskattningen annat än för ägare som 
säljer andelar i Bolaget under år när Bolaget upphör 
att vara ett investmentföretag, då avskattning 
sker.

Juridiska personer
Aktierna i Bolaget utgör för aktiebolag och 
andra juridiska personer, utom dödsbon, s.k. 
näringsbetingade andelar. Kapitalvinster på närings-
betingade andelar är skattefria och kapitalförluster 
på sådana andelar är ej avdragsgilla. Även utdelning 
på näringsbetingade andelar är skattefri. Om bolaget 
anses utgöra ett investmentföretag kan utdelningen 
bli skattepliktig, men endast om Bolaget äger mer 
än enstaka andelar på vilka utdelningen skulle ha 
varit skattepliktig om andelarna hade ägts direkt av 
den juridiska person som investerat i Bolaget.

ÖVRIGT
Ingen förmögenhets-, arvs- eller gåvoskatt finns 
för närvarande i Sverige.

V12

-  V Ä R D E P A P P E R S N O T  -  



KOSTNADER

KOSTNADER FÖR EMISSIONEN
Bo lage t  kommer  a t t  be l a s tas  med  en 
etableringskostnad om 1.600.000 kronor (exklusive 
moms i förekommande fall). Etableringskostnaden 
avser samtliga fyra emissioner som Bolaget avser att 
genomföra under år 2009. I etableringskostnaden 
ingår bland annat kostnader avseende upprättandet 
av prospekt, avgifter till myndigheter samt arvode 
till revisor och jurister.

LÖPANDE ARVODE TILL 
STYRELSE OCH REVISOR
Bolaget kan årligen även komma att belastas 
med en kostnad på upp till 300.000 kr avseende 
arvoden för styrelse och revisor. Verkställande 
direktören uppbär ersättning från Coeli Private 
Equity Management AB.

FÖRVALTNINGSKOSTNAD
Som framgår av det bilagda uppdragsavtalet har Coeli 
Private Equity Management AB rätt till ersättning för 
sina tjänster med ett belopp motsvarande 1 procent 
av det belopp som totalt inbetalats till Bolaget vid 
teckning av preferensaktier P1 och P2, minskat 
med den del av det insatta kapitalet som eventuellt 
återbetalats till investerarna. Ersättningen är 
exklusive moms, vilket utgår med 25 procent 
på beloppet. Bolagets sammanlagda kostnad för 
uppdragsavtalet är således 1,25 procent av det 
avgiftsgrundande beloppet. För det fall moms på 
grund av ändrad lagstiftning, praxis eller av annan 
anledning inte skall utgå på ersättningsbeloppet 
har Bolaget och Coeli Private Equity Management 
AB kommit överens om att det belopp som skulle 
ha gått till att täcka momskostnaden skall tillfalla 
parterna med hälften vardera, vilket innebär att 
ersättning i sådant fall kommer att utgå till Coeli 
Private Equity Management AB med ett belopp 
motsvarande 1,125 procent av det avgiftsgrundande 
beloppet.

Utöver ovanstående har Coeli Private Equity 
Management AB i egenskap av aktieägare och 
innehavare av samtliga preferensaktier P1 rätt till 
årlig utdelning motsvarande 1,5 procent på det 
belopp som totalt inbetalats till Bolaget vid teckning 
av preferensaktier P1 och P2, minskat med den del 
av det insatta kapitalet som eventuellt återbetalats 
till investerarna.

KOSTNADER I SAMBAND
MED LIKVIDATION
Utöver ovan angivna kostnader tillkommer att 
Bolaget vid slutet av dess livslängd kommer att 
belastas med kostnader för Bolagets likvidation.

KOSTNADER I UNDERLIGGANDE FONDER
Även de underliggande fonder som Bolaget avser att 
investerar i tar ut ersättningar och avgifter från sina 
investerare, däribland Bolaget. De underliggande 
fonderna har en motsvarande kostnadsstruktur 
som Bolaget (dock att kostnadsstrukturen kan 
variera beroende på typ av fond). Typiskt sett 
tar de underliggande fonderna ut avgifter i form 
av en etableringskostnad, förvaltningsavgifter 
tillfondens förvaltare, transaktionskostnader i 
samband med transaktioner och avyttringar samt 
en avvecklingskostnad.

De underliggande fonderna som Bolaget avser att 
investera i har generellt sett en avgiftsstruktur 
avseende förvaltningskostnader som bygger på en 
fast förvaltningsavgift om 1,5-2,5 procent. Efter att 
investerarna har återfått investerat kapital plus en 
årlig ränta om ca 7-10 procent sker fördelning av 
överavkastningen med 80 procent till investerarna 
och 20 procent till förvaltaren.
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KOSTNADSSLAG

Etableringskostnad och 
likvidationskostnad

Arvode revisor och styrelse

Förvaltningskostnad

Utdelning till P1-aktier

KOSTNAD

1.600.000 kronor (plus moms i förekommande fall) 
+ verifierade kostnader för likvidation av Bolaget

Högst 300.000 kronor per år.

1 % (1,25 % inkl. moms) per år.

1,5 % per år.

BERÄKNINGSGRUND

Uttages vid Bolagets etablering samt vid likvidation 
av Bolaget.

Uttages årligen.

Beräknas på totalt insatt kapital minskat med 
den del av det insatta kapitalet som eventuellt 
återbetalats till investerarna (t.ex. när en risk-
kapitalfonds portföljbolag avyttras och Bolaget 
erhåller utdelning)

Beräknas på totalt insatt kapital minskat med 
den del av det insatta kapitalet som eventuellt 
återbetalats till investerarna (t.ex. när en 
riskkapitalfonds portföljbolag avyttras och 
Bolaget erhåller utdelning)



Registreringsdokumentet godkändes och regist-
rerades av Finansinspektionen den 19 december 
2008 (Finansinspektionens diarienummer 08-
11429-413), och offentliggjordes den 22 decem-
ber 2008 på bolagets hemsida www.coelipe.se.

Efter Finansinspektionens godkännande och 
registrering av Registreringsdokumentet har års-
stämman i Coeli Private Equity 2009 AB den 5 
mars 2009 valt en ny styrelse.

I syfte att stärka styrelsens oberoende i förhållan-
de till såväl Coeli AB som Advokatfirman Lindahl, 
som är Coelis rådgivare i juridiska frågor, har Coeli 
beslutat ersätta Mikael Smedeby som ordförande 
i Coeli Private Equity 2009 AB och ersätta honom 
med en oberoende person. Det innebär att styrel-
sens sammansättning nu är följande:

Johan Winnerblad, ordförande (nyvald)
Mikael Larsson, ledamot
Lukas Lindkvist, ledamot
Jan Sundqvist, ledamot

Vidare har Karl Anders Falk utsätts till verkstäl-
lande direktör i Coeli Private Equity 2006 AB, Coeli 
Private Equity 2007 AB, Coeli Private Equity 2008 
AB, Coeli Private Equity 2009 AB, Coeli Private 
Equity Fund III AB samt Coeli Private Equity Ma-
nagement AB.

Mikael Smedeby kommer att fortsätta sitt uppdrag 
som styrelseordförande i Coeli AB.

Johan Winnerblad

Ort:   Stockholm
Född:   1967
Utbildning: Jur kand
Position:  Styrelseledamot
Invald:   2009

Huvudsaklig sysselsättning: Advokat och delägare 
på Advokatfirman Vinge

Kontorsadress: Advokatfirman Vinge, 
Smålandsgatan 20
111 87 STOCKHOLM 

HÄNDELSER EFTER GODKÄNNANDE OCH 
REGISTRERING AV REGISTRERINGSDOKUMENT 

Andra befintliga uppdrag: Ledamot i styrelser-
na för Powerwave Sweden AB, M.G. Instrument 
AB, Allgon Systems AB, LGP Allgon Holding AB, 
Powerwave Technologies Sweden AB, Powerwave 
Technologies Sweden Holdings AB, Cikte 
Holding AB, Millennium Media Group AB, Advokat 
Johan Winnerblad AB samt Advokatfirman Vinge
Stockholm AB.
    
Andra uppdrag under de senaste fem åren:
Ledamot i Relevant Traffic Europe AB

Innehav i Bolaget: 0 aktier

Övrigt: 
Johan Winnerblad har även utsetts till styrelse-
ordförande i Coeli Private Equity 2006 AB, Coeli 
Private Equity 2007 AB, Coeli Private Equity 2008 
AB (publ) och Coeli Private Equity Fund III AB.

Johan Winnerblad har inte under de senaste 
fem åren dömts i bedrägerirelaterade mål, varit 
ställföreträdare i bolag som försatts i konkurs,
likvidation på grund av obestånd eller genomgått 
företagsrekonstruktion.

Johan Winnerblad har inte varit föremål för 
anklagelser eller sanktioner av myndighet 
eller organisation som företräder viss yrkesgrupp 
och som är offentligrättsligt reglerad eller ålagts 
näringsförbud.

Det föreligger inte någon potentiell intressekonflikt 
för Johan Winnerblad i förhållande till uppdraget 
för Bolaget. Det har inte träffats någon särskild 
överenskommelse mellan större aktieägare, kun-
der, leverantörer eller andra parter enligt vilken 
någon Johan Winnerblad har valts in i styrelse. 
Något avtal har inte slutits mellan Bolaget och 
Johan Winnerblad om förmåner eller ersättning 
efter uppdragets slutförande. Det finns inte hel-
ler några familjeband mellan befattningshavarna 
och det har inte ingåtts några avtal som medför 
begränsningar för Johan Winnerblad att avyttra 
eventuella värdepapper i Bolaget.

Information motsvarande den som ges i detta av-
snitt har offentliggjorts av bolaget den 27 mars 
2009 i tilläggsprospektet som granskats och god-
känts av Finansinspektionenen den 27 mars 2009 
(Finansinspektionens diarienummer 09-3177).
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