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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 2006-2011 års Private Equity bolag 

inte har några portföljbolag inom skola och åldringsvård 

men väl skulle kunna investera inom andra områden där 

det offentliga är kund eller uppdragsgivare.

Det är min uppfattning att Private Equity ägare med vinst-

intressen, 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 sammanfattningsvis 

emellertid inte nämnvärt påverka de långsiktiga möjligheterna 

till att göra bra affärer menar vi.

 

2011 års fond är precis nystartad men vi har redan gjort 

klart med en investering. Den första fonden vi investerat i är 

den norska buyout fonden Norvestor VI som är en av Norges 

ledande riskkapitalfonder, historiskt sett har den givit sina 

investerare en god avkastning och har en historik på ca 20 år. 

Den fortsatta utvecklingen av värdet i den framtida portföljen 

i detta bolag har delvis en korrelation med konjunktur-

utvecklingen 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 Norvestor VI och de fonderna som kommer 

tillkomma i detta bolag står inför är att göra kloka nyinveste-

ringar i bolag med goda tillväxtmöjligheter samt fortsätta 

att vara aktiva ägare i sina portföljbolag och successivt göra 

framgångrika avyttringar. 

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 2011 AB har goda möjligheter att leverera en 

god riskjusterad avkastning.

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 2011 AB (PUBL), ORG NR 556820-5941

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
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VD HAR ORDET

Styrelsen och verkställande direktören för Coeli Private Equity 2011 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 

5 oktober 2010 – 31 december 2011.    

    

COELI PRIVATE EQUITY 2011 AB (PUBL), ORG NR 556820-5941

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
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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. Bolagets sista emission stängde 3 februari 

2012 och fonden uppgår till 115 374 000 MSEK. Av bolagets 

totala medel på 105,2 MSEK per den 31 december 2011 var 22 

procent utfäst genom att bolaget tecknat ett investeringsavtal 

med en fond (se nedan). 

INVESTERINGAR 

Norvestor VI, L.P 

 

Norvestor Equity AS är en av de äldsta och mest framgångs-

rika private equity aktörerna i Norge. De är 17 anställda 

med kontor i Oslo och startade sin verksamhet 1989. De 

har investerat närmare 500 MEUR i ett 40-tal bolag där 36 

avyttrats i de tidigare fonderna. Norvestor VI, L.P är den 

tredje fonden som har fokus på buyout investeringar i den 

nedre delan av midcap segmentet i främst Norge men även 

i Sverige och till viss del i övriga norden. Investeringar görs 

endast inom de branscher och industrier där management 

teamet har tidigare erfarenheter och besitter specialist-

kunskaper. Ytterligare information återfinns på www.norvestor.

no. Coeli Private Equity 2011 AB har totalt utfäst 20 MNOK 

till Norvestor VI, L.P

Avrop 0 %

Utestående 100 %

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 och samtidigt 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 5 procent årligen med justering för 

eventuella utdelningar.

   

ÄGARFÖRHÅLLANDEN  

Bolagets moderbolag är Coeli Private Equity Management 

AB. Moderbolaget har 95,1 procent av rösterna och 66,0 

procent av antalet aktier per 31 december innan emission 

fyra har registrerats.

HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG 

Bolagets sista emission förlängdes och stängde 3 februari 

2012. Fonden uppgår efter sista emissionens stängning till 

115 374 000 MSEK.  

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

    

Överkursfond                                     62 467 323

Årets resultat                                         296 566

Kronor                                   62 763 889

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen 

disponeras enligt nedan:   

 

att till nästa år balanseras                                  62 763 889

Kronor                                                             62 763 889
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2010-10-05

2011-12-31

-27 379

-94 062

-121 441

-121 441

260 883

-102 291

259 416

418 007

296 566

296 566
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RESULTATRÄKNING (SEK)

Rörelsens kostnader:

     

Personalkostnader     (not 1)  

Övriga externa kostnader    (not 2)  

     

Summa rörelsens kostnader    

RÖRELSERESULTAT    

Resultat från finansiella investeringar:    

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

Värdeförändring på finansiella anläggningstillgångar  

Resultat från övriga kortfristiga placeringar  (not 3, 4) 

Summa resultat från finansiella investeringar   

 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER    

ÅRETS RESULTAT                     
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Tecknat men ej inbetalt kapital    

TILLGÅNGAR       

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar 

Övriga fordringar  

Upplupna ränteintäkter

Summa kortfristiga fordringar 

Kortfristiga placeringar 

Övriga kortfristiga placeringar    (not 4) 

Summa kortfristiga placeringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

    

SUMMA TILLGÅNGAR    

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital     (not 5)

Bundet eget kapital    

Aktiekapital     

Ej registrerad nyemission    

Summa bundet eget kapital    

Fritt eget kapital    

Överkursfond       

Årets resultat    

Summa fritt eget kapital    

Summa eget kapital    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  

Övriga skulder    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    

Summa kortfristiga skulder 

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    

STÄLLDA SÄKERHETER    

ANSVARSFÖRBINDELSER    

BALANSRÄKNING (SEK)
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2011-12-31

42 770 000

139 345

9 750

149 095

22 039 424

22 039 424

41 500 390

63 688 910

106 458 910

758 000

42 770 000

43 528 000

62 467 323

296 566

62 763 889

106 291 889

13 273

107 201

46 546

167 020

106 458 910

Inga

23 009 840

ALLMÄNNA VÄRDERINGS- OCH 

REDOVISNINGSPRINCIPER
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BALANSRÄKNING (SEK)

Coeli Private Equity 2011 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 

2011 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 årsredo-

visningen 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 2011 AB valutasäkrar 

åtaganden i utländsk valuta med hjälp av valutatermins-

kontrakt. Coeli Private Equity 2011 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 

skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med 

stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas 

i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande 

skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som 

redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

VÄRDERING ÖVRIGA KORTFRISTIGA 

PLACERINGAR 

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kort-

siktigt redovisas till marknadsvärde med värdeförändringar 

redovisade över resultaträkningen.
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ALLMÄNNA VÄRDERINGS- OCH 

REDOVISNINGSPRINCIPER
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NOT 1 - 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 20 833 kr betalas av bolaget.     

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

    

     

NOT 2 - ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

Revisionsuppdraget

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

Skatterådgivning

Övriga tjänster

Summa

NOT 3 - RESULTAT FRÅN ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR  

   

Realiserat resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar  

Orealiserad värdeförändring på kortfristiga placeringar  

Återbetalda fondförvaltningsavgifter  

 

NOT 4 - 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 Likviditetsstrategi 

Ekvator Absolut 

Ekvator Multistrategi 

 

NOTER

8

2010-10-05

2011-12-31

20 833

-

6 546

-

27 379

2010-10-05

2011-12-31

40 000

47 850

-

-

87 850

2010-10-05

2011-12-31

-

97 664

161 752

259 416

2011-12-31

-

21 941 760

-

21 941 760

-

97 664

97 664

22 039 424

4 534 463

3 438 483

6 870 395

7 196 083

22 039 424
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Summa 

eget kapital

-

100 000

400 000

63 674 400

42 770 000

-949 077

296 566

106 291 889

NOTER

9

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).

    

NOT 5 - EGET KAPITAL

Ingående eget kapital 2010-10-05 

Tillskjutet kapital (P1-aktier) 

Nyemission (P1-aktier) 

Nyemission (P2-aktier) 

Ej registrerad nyemission 

Emissionskostnader 

Årets resultat 

Utgående eget kapital 2011-12-31 

 

 Antal aktier Kvotvärde  

P1 500 000                1  

P2 258 000  1  

    

Aktiekapital 758 000

  

        

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 5 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 2010-10-05           -   kr 

Utgående substansvärde 2011-12-31   244,27 kr 

   

     

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

emission 1-3.      

     

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

NOT 6 - 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. En 

del av emissionskostnaderna som är kopplade till etableringskostnader av bolaget påförs av Coeli Private Equity Management AB i 

form av administrativa kostnader.

 

I posten ”övriga fordringar” i balansräkningen ingår en fordran på Coeli AB om 139 345 kr.

Aktiekapital

-

100 000

400 000

258 000

758 000

Överkursfond

-

63 416 400

-949 077

62 467 323

Ej registrerad

nyemission

-

42 770 000

42 770 000

Årets

resultat

-

296 566

296 566
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Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas på årsstämman 2012-04-16 för fastställelse.     

    

     

    

Uppsala 2012-03-26   

    

    

    

    

Johan Winnerblad    Jan Sundqvist   

Ordförande    VD   

    

    

    

        

Mikael Larsson    Lukas Lindkvist  

    

    

    

    

Min revisionsberättelse har avgivits 2012-03-26    

    

    

    

Leonard Daun    

Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse

Till årsstämman i                                           
Coeli Private Equity 2011 AB (publ), 
org.nr 556820-5941

Rapport om årsredovisningen

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Coeli Private Equity 

2011 AB  (publ) för räkenskapsåret 2010-10-05 - 2011-12-31. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 

räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt 

ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med 

hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar 

att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att 

pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla 

uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade 

informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder 

och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig 

mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden 

nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning 

i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Uppsala den 26 mars 2012

Leonard Daun 

Auktoriserad revisor

11



COELI PRIVATE EQUITY 2011 ABCOELI PRIVATE EQUITY 2011 AB

   Box 3317  103 66 Stockholm  Sveavägen 24-26 
Tel: 08-545 916 40  Fax: 08-545 916 41  Org: 556820-5941  www.coeli.se

PRIVATE EQUITY


