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Detta faktum har upptäckts av fler och fler institutionella 

placerare och vi kan glädjande konstatera att i den utredning 

rörande AP fondernas framtid som nyligen publicerats ges 

ytterligare utrymme för dessa pensionsfonder att allokera 

kapital till riskkapitalfonderna.

Coeli Private Equity 2011 AB har under första halvåret 2012 året 

inte erhållit någon utdelning från de underliggande fonderna.

Portföljen i detta årsbolag består hitintills endast av en 

investering i den norska riskkapitalfonden Norvestor VI. Denna 

fond har investerat i 3 nordiska bolag per halvårsskiftet. Det 

kommer sålunda att tillkomma ytterligare 2 fonder i denna 

struktur. Det är alltså en ganska nystartad fond i man kan 

därför ännu inte utttala sig om värdeskapandet i strukturen.

Ytterligare ca 20-25 bolag kommer att tillkomma till detta 

årsbolag innan strukturen är fullinvesterad. Det till fonderna 

neddragna kapitalet är ca 16 % av det utfästa kapitalet vilket 

är enligt plan. Ännu har inga bolag avyttrats i detta årsbolag 

vilket också  är enligt plan.

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.

Med vänliga hälsningar

Jan Sundqvist

Verkställande Direktör

VD HAR ORDET

Året har inletts med en fortsatt turbulent resa för de 

finansiella marknaderna. Under årets första halvår har 

vi haft en ganska aktiv investeringsverksamhet med 

flertalet köp och försäljningar inom riskkapitalmarknaden. 

Riskkapitalfonderna har också i många fall passat på att öka 

sitt kapital genom sk. fondresningar.

Vi kan i likhet med för 6 månader sedan även nu konstatera 

att den nordiska och framförallt den svenska Private Equity 

marknaden har klarat finanskrisen på ett ganska bra sätt. 

Samtliga ekonomier i norden med undantag av Danmark 

har utvecklats bättre än övriga Europa och detta faktum 

har på ett positivt sätt påverkat de flesta portföljbolagen i 

Coeli Private Equity 2011 AB. Generellt ligger de flesta av 

våra portföljbolag på eller bättre än plan vilket är glädjande.

Utmaningen just nu är att försöka göra en bedömning 

på konjunkturläget de närmaste åren. Vilken räntebana 

kommer vi att få och hur kommer den globala tillväxten att 

se ut framöver? Det är hur som helst positivt att Sveriges 

tillväxt under första halvåret varit på en nivå som överträffa 

de flesta prognosmakares och vi ser ut att landa på en 

tillväxt för helåret över 1,6 %. Det är ändå min känsla 

att många industribolag i Sverige idag håller igen just 

med både investeringar och nyanställningar p.g.a. denna 

osäkerhet. Får vi tydliga tecken på att ekonomin förbättras 

finns här en potential i både ökad försäljningstillväxt och 

att portföljbolagens vinster i våraportföljerkommer att öka 

under 2013.

Den mediala debatt som fördes under vintern vad avser 

investeringar i sk.välfärdsfinansierad verksamhet har 

successivt avtagit under våren. Debatten var delvis ett 

uppvaknande för branschen men ledde också till att vi i 

branschen fick på olika sätt bemöta kritiken och klargöra hur 

en riskkapitalist jobbar med tex sjukvård på ett privatägt 

sjukhus. Även om denna typ av verksamhet är en mycket 

liten del av riskkapitalbranschen så fick den periodvis ett 

mycket stort medialt utrymme. Debatten resulterade också 

till ökad transparens i branschen vilket i grunden är positivt.

Riskkapitalverksamhet handlar om att som aktiv ägare 

utveckla och skapa tillväxt i de bolag man äger. Vi på Coeli 

tycker att de ledande nordiska riskkapitalfonderna är mycket 

kompetenta som ägare och att de under långa perioder 

visat att en aktiv riskkapitalist skapar ett värde till sina 

investerare som i genomsnitt är klart bättre än vad man 

tex skapar på börsen.

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

2



COELI PRIVATE EQUITY 2011 ABCOELI PRIVATE EQUITY 2011 AB

DELÅRSRAPPORT

3

VD HAR ORDET

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

2

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 den 3 

februari 2012 och fonden uppgår till 115,4 MSEK. Den 30 juni 

2012 var 28 procent utfäst genom att bolaget har tecknat 

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 

manegement teamet har tidigare erfarenheter och besitter 

specialistkunskaper. Ytterligare information återfinns på 

www.norvestor.no. Coeli Private Equity 2011 AB har totalt 

utfäst 27,5 MNOK till Norvestor VI, L.P.

Avrop 16 %

Utestående 84 %

Utfäst kapital

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. Managementbolaget 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.

Bolagets investeringar och investeringsåtaganden sker 

i såväl svenska kronor som i utländska valutor. I de 

fall ett investeringsåtagande sker i en utländsk valuta 

använder sig bolaget av valutaterminer för att söka  

valutasäkra åtaganden i utländsk valuta. Då bolaget inte 

säkringsredovisar kommer realiserade samt orealiserade 

värdeförändringar på valutaterminer redovisas löpande i 

resultaträkningen. 

Förvaltningen av de medel som utfästs men som ännu inte 

avropats placeras enligt riktlinjer uppsatta av styrelsen. 

På kort sikt kan avkastningen av denna förvaltning komma 

att fluktuera men på lång sikt är målet att denna förvaltning 

ska inbringa mer än vad en placering i den riskfria räntan 

skulle ge. Det finns även en förvaltningsrisk att ta hänsyn 

till i vår valda placeringsstrategi och avkastningen har, 

i någon av de fonder bolaget placerar i, varit mindre än 

den förväntade målavkastningen. Trots att avkastningen 

på dessa ej avropade medel inte nått upp i vår förväntade 

målavkastning finns det goda marginaler för att kunna infria 

bolagets investeringsåtaganden. 
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Rörelsens kostnader:  

Förvaltningsavgift  

Personalkostnader  

Övriga externa kostnader  

Summa rörelsens kostnader  

RÖRELSERESULTAT  

Resultat från finansiella investeringar:  

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter  

Värdeförändring på finansiella anläggningstillgångar (not 3)

Resultat från övriga kortfristiga placeringar  (not 1, 4)

Övriga finansiella kostnader    (not 2)

Summa resultat från finansiella investeringar  

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  

PERIODENS RESULTAT  

  

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)

2010-10-05

2011-06-30

-

-16 428

-53 575

-70 003

-70 003

5 136

-

-349 473

-

-344 337

-414 340

-414 340

2012-01-01

2012-06-30

-724 213

-11 734

-66 512

-802 459

-802 459

71 851

-230 509

878 890

-223 831

496 400

-306 059

-306 059
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RESULTATRÄKNING (SEK)

    

         

Tecknat men ej inbetalt kapital 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andra långfristiga värdepappersinnehav   (not 3)

Summa finansiella anläggningstillgångar    

Summa anläggningstillgångar    

   

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Övriga fordringar    

Upplupna ränteintäkter

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    

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    

Balanserad vinst    

Periodens 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)

2011-12-31

42 770 000

-

0

0

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

5

2011-06-30

30 851 200

-

0

0

22 406

5 136

-

27 542

21 569 881

21 569 881

510 536

22 107 959

52 959 159

593 800

30 851 200

31 445 000

21 892 071

-

-414 340

21 477 731

52 922 731

-

-

36 428

36 428

52 959 159

Inga

Inga

2012-06-30

-

4 715 375

4 715 375

4 715 375

673 620

62 101

-

735 720

105 621 269

105 621 269

3 249 415

109 606 405

114 321 780

954 500

-

954 500

113 345 037

296 566

-306 059

113 335 545

114 290 045

-

-

31 735

31 735

114 321 780

Inga

26 921 003
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NOT 1 - RESULTAT FRÅN ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR  

 

Realiserat resultat  

Orealiserad värdeförändring  

Utdelning fondinvestering 

Återbetalda fondförvaltningsavgifter 

     

NOT 2 - ÖVRIGA FINANSIELLA POSTER 

Realiserat resultat på terminssäkring 

Orealiserat resultat på terminssäkring 

Övrigt realiserat valutaresultat 

Övrigt orealiserat valutaresultat 

NOT 3 - ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV  

Ingående anskaffningsvärde 

Periodens investeringar

Periodens avyttringar

Utgående anskaffningsvärde

Ingående nedskrivningar

Periodens nedskrivningar

Periodens återföringar

Utgående nedskrivningar

Ingående valutaeffekt

Periodens valutaeffekt

Utgående valutaeffekt

Utgående bokfört värde

Bokfört värde per fond

Norvestor VI L.P

 

   

Värdering av underliggande fond har baserats på preliminär ej slutligt fastställd information.    
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2010-10-05

2011-12-31

-

97 664

161 752

259 416

2010-10-05

2011-12-31

-

-

-

-

0

2011-12-31

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

0

0

0

0

2010-10-05

2011-06-30

-

-371 879

22 406

-349 473

2010-10-05

2011-06-30

-

-

-

-

0

2011-06-30

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

0

0

0

0

2012-01-01

2012-06-30

-5 733

-541 402

1 152 405

273 620

878 890

2012-01-01

2012-06-30

-

-223 425

-406

-

-223 831

2012-06-30

-

5 048 176

-

5 048 176

-

-314 271

-

-314 271

-

-18 530

-18 530

4 715 375

4 715 375

4 715 375

NOTER
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NOTER
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NOT 4 - ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR 

  

Bokfört värde vilket även motsvarar marknadsvärde  

Ekvator Trygghet  

Ekvator Likviditetsstrategi  

Ekvator Absolut  

Ekvator Multistrategi  

SHB Lux Korträntefond Mega  

Robur Absolutavkastning Plus  

Valutaterminer  

  

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. Coeli AB förvaltar Ekvator Trygghet, Ekvator Likviditetsstrategi, Ekvator Absolut och Ekvator 

Multistrategi. 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 

Periodens resultat 

Utgående eget kapital 2011-12-31 

Omföring föregående års resultat 

Registrering nyemission 

Emissionskostnader 

Periodens resultat 

Utgående eget kapital 2012-06-30 

 

 Antal aktier Kvotvärde

P1 500 000  1

P2 454 500  1

  

Aktiekapital 954 500 

Preferensaktier 1 (P1): 10 röster per P1-aktie. P1-aktier har rätt till årlig utdelning om 1,5 % 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.   

   

NOTER

Summa 

eget kapital

-

100 000

400 000

63 674 400

42 770 000

-949 077

296 566

106 291 889

0

8 320 000

-15 786

-306 059

114 290 045

Aktiekapital

-

100 000

400 000

258 000

758 000

196 500

954 500

Överkursfond

-

63 416 400

-949 077

62 467 323

50 893 500

-15 786

113 345 037

Ej registrerad

nyemission

-

42 770 000

42 770 000

-42 770 000

-

Periodens 

resultat

-

296 566

296 566

-296 566

-306 059

-306 058

Balanserad

resultat

-

-

296 566

296 566

2011-12-31

4 534 463

3 438 483

6 870 395

7 196 083

-

-

-

22 039 424

2011-06-30

4 476 380

3 418 244

6 754 239

6 921 018

-

-

-

21 569 881

2012-06-30

21 153 178

22 733 964

8 600 734

9 022 149

22 195 926

22 138 743

-223 425

105 621 269
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Ingående substansvärde 12-01-01   244,27 kr 

Periodens resultat         -0,67 kr 

Utgående substansvärde 12-06-30   243,60 kr 

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

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

 

  

NOT 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 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 273 620 kr (per 111231; 139 345 kr och per 110630; 

22 406 kr) och en fodran på Coeli Private Equity Management om 400 000 kr (per 111231; 0 kr och per 110630; 0 kr).

Coeli Private Equity 2011 AB:s delårsrapport har upprättats i överensstämmelse med årsredovisningslagens bestämmelser och samma 

redovisningsprinciper har tillämpats som i senaste årsredovisningen.        

        

        

Stockholm 15 september 2012        

        

        

        

Jan Sundqvist        

Verkställande Direktör        

        

        

 

  

     

     

         

  

NOTER
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NOTER

Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i delårsrapport upprättad 
i enlighet med 9 kap. årsredovisningslagen

Inledning

Jag har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Coeli Private Equity 2011 AB för perioden 1 januari till 30 juni 2012. 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation 

i enlighet med årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på min 

översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning 

av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första 

hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra 

översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört 

med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas 

vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga 

omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig 

granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att 

delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 15 september 2012

Leonard Daun

Auktoriserad revisor
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