
Detta dokument utgör ett tillägg till av Coeli Private Equity 2009 AB upprättat prospekt, vilket godkänts 
och registrerats av Finansinspektionen den 19 december 2008 (Finansinspektionens diarienummer 
08-11429-413, reg. nr. 1188/08), i anledning av erbjudande till allmänheten om teckning av aktier 
i bolaget (”Prospektet”). Prospektet offentliggjordes den 22 december 2008 på bolagets hemsida 
www.coelipe.se.

Med anledning av att årsstämman i Coeli Private Equity 2009 AB den 5 mars 2009 valde en ny styrelse 
offentliggör bolaget idag ett tillägg till Prospektet (”Tilläggsprospektet”). Detta Tilläggsprospekt skall 
läsas tillsammans med Prospektet, som finns tillgängligt på bolagets hemsida.

I syfte att stärka styrelsens oberoende i förhållande 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 styrelsens sam-
mansättning nu är följande:

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

Vidare har Karl Anders Falk utsätts till verkställande 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 Management AB.

Mikael Smedeby kommer att fortsätta sitt uppdrag som styrelseordförande i fondbolaget 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

Andra befintliga uppdrag: Ledamot i styrelserna för Powerwave Sweden AB, M.G. Instrument AB, Allgon 
Systems AB, LGP Allgon Holding AB, Powerwave Technologies Sweden AB, Powerwave Techonologies 
Sweden Holding AB, Cikte Holding AB, Millennium Media Group AB, Advokat Johan Winnerblad AB samt 
Advokatfirman Vinge i Stockholm AB.

Andra uppdrag under de senaste fem åren: Ledamot i Relebant Traffic Europe AB

Innehav i Bolaget: 0 aktier

Övrigt: 
Johan Winnerblad har även utsetts till 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.

Johan Winnerblad har inte under de senaste fem åren har dömts i bedrägerirelaterade mål, varit 
ställföreträdare i bolag som försatts i konkurs, likvidation på grund av obestånd eller genomgått 
företagsrekonstruktion.
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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, kunder, 
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 heller några familjeband mellan befattningshavarna och det har inte in-
gåtts några avtal som medför begränsningar för Johan Winnerblad att avyttra eventuella värdepapper i 
Bolaget.
     ____________________

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

Detta Tilläggsprospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 27mars 2009 i enlighet 
med bestämmelserna i 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, och har 
offentliggjorts den 27 mars 2009.

Investerare som har tecknat aktier i emissionen och som önskar ångra sin teckning med anledning av 
att detta Tilläggsprospekt har offentliggjorts måste återkalla sin anmälan inom fem arbetsdagar från 
offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt. 

För med information vänligen kontakta:

Karl Anders Falk, verkställande direktör, karl-anders.falk@coeli.se, +46 730 222 715.

Vasagatan 11, 111 20 Stockholm  

tel: 08-545 916 40, fax: 08-545 916 41

E-post: info@coelipe.se   

www.coelipe.se
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