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VD HAR ORDET

2012 blev för riskkapitalbranschen överlag ett hyggligt år 

trots en ganska svag konjunktur. Flertalet framgångsrika 

mindre och medelstora utköpsfonder kunde resa nytt kapital 

men för det allra största fonderna var det lite motigare. 

Den generella utvecklingen i våra portföljbolag har varit 

tillfredställande med tanke på konjunkturläget och möjlighet 

till finansiering har varit god i de mindre segmenten.

Under ännu ett år kom riskkapitalbranschen att vara i fokus 

i media på flera sätt. Dels kom debatten att handla om 

lämpligheten att sk. välfärdsfinansierad verksamhet som tex 

skolor och sjukvård bäst bedrivs i en privat ägarform.  LO gick 

initialt med ganska radikala förslag rörande vem i Sverige 

som skulle få bedriva vård, omsorg och skola vilket skiljer sig 

från dagens system. Det förslag som nu föreligger från LO`s 

ledningssida är mer nyanserat och vi får se hur det politiskt 

beslutas efter LO kongressen i april. Denna osäkerhet gör 

i sin tur att värdet på vårdbolag just nu är något lägre än 

för något år sedan. Dels gick skattemyndigheterna ut och 

granskade hur högre befattningshavare i riskkapitalfonder 

hade deklarerat den inkomst som härför sig till sk. carried 

interest,  dvs avkastningen på det av befattningshavaren 

investerade kapitalet i preferensaktier i fonden i vilken 

man är anställd. Lite förenklat kan man säga att frågan 

handlar om denna inkomst skall beskattas som inkomst 

av tjänst eller inkomst av kapital. Det är  extremt olyckligt 

att denna osäkerhet nu finns i riskkapitalsystemet. Det är 

en klar risk att allt det för Sverige betydelsefulla kapitalet 

som nu investeras i riskkapitalverksamhet istället kommer 

att investeras i andra länder som har en betydligt mer 

fördelaktigare beskattning i detta avseende. Sannolikt 

kommer denna osäkerhet att ligga kvar under fler år.

Portföljen för 2012 års fond kommer nu att börja byggas 

upp. Den första investeringen i denna fond är den finska 

utköpsfonden Vaaka Partners Buy Out Fund II som verkar i 

det mindre utköpssegmentet i Finland.

Fondens VD Juha Peltola och hans förvaltare är välkända lokala 

förvaltare och har historisk sett uppvisat en god avkastning i 

just det mindre utköpssegmentet. Det är vår bedömning att 

just detta segment, som är något mindre konkurrensutsatt än 

tex det lite större sk. midcap segmentet i Finland, har mycket 

god potential till en bra avkastning.

Vi är just nu i en utvärderingsprocess för flertalet nordiska 

riskkapitalfonder och räknar med att innan sommaren kunna 

offentliggöra en eller flera klara utfästelser i 2012 år fond.

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 trots de 

senaste årens svåra konjunktur och bitvis mycket instabil 

finansmarknad,att Coeli Private Equity 2012 AB över tiden har 

goda möjligheter att leverera en god riskjusterad avkastning.

Har ni frågor på er investering i Coeli Private Equity så är ni som 

vanligt välkomna att kontakta undertecknad eller er personliga 

rådgivare hos Coeli.

Jan Sundqvist, 

Verkställande direktör

COELI PRIVATE EQUITY 2012 AB (PUBL), ORG NR 556864-4537

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
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VD HAR ORDET

Styrelsen och verkställande direktören för Coeli Private Equity 2012 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 

14 september 2011 – 31 december 2012.    

    

COELI PRIVATE EQUITY 2012 AB (PUBL), ORG NR 556864-4537

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 31 december 

2012 och fonden uppgår till 107 167 800 MSEK. Av bolagets 

totala medel per den 31 december 2012 var 48 procent utfäst 

genom att bolaget tecknat ett investeringsavtal med en fond 

(se nedan). 

INVESTERINGAR 

Vaaka Partners Buyout Fund II 

 

Vaaka Partner Ltd är en finsk private equity aktör som 

fokuserar på investeringar i det sk small cap segmentet, 

främst i Finland men även till viss del i Sverige. I dagsläget 

förvaltar man 320 miljoner EUR i private equity fonder och 

har sitt kontor i Helsingfors. Förvaltningsteamet består av 

12 personer varav 6 är partners, bolaget är ett utköp ifrån 

den finska banken Pohjola bank plc. Fonden är Vakkas 

andra helt rena buyout fond och ett ledord för teamet som 

gjort dem framgångsrika är aktivt ledarskap. Ytterligare 

information finns på www.vakapartners.fi. Coeli Private 

Equity 2012 AB har totalt utfäst 6 miljoner EUR till Vakka 

Partners Buyout Fund II.

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 95,2 procent av rösterna och 66,6 

procent av antalet aktier per 31 december innan emission 

fyra har registrerats.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

    

Överkursfond                                     60 728 196

Årets resultat                                         396 858

Kronor                                   61 125 055

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen 

disponeras enligt nedan:   

 

att till nästa år balanseras                                  61 125 055

Kronor                                                              61 125 055
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2011-09-14

2012-12-31

-127 254

-127 254

-127 254

22 156

501 956

524 113

396 858

396 858
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RESULTATRÄKNING (SEK)

Rörelsens kostnader:    

Övriga externa kostnader    

Summa rörelsens kostnader    

RÖRELSERESULTAT    

Resultat från finansiella investeringar:   

 

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter    

Resultat från övriga kortfristiga placeringar  (not 1, 2)

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 2)

Summa kortfristiga placeringar    

Kassa och bank    

Summa omsättningstillgångar    

SUMMA TILLGÅNGAR    

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital     (not 3)

Bundet eget kapital    

Aktiekapital     

Ej registrerat aktiekapital    

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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2012-12-31

44 486 000

9 830

0

9 830

61 551 956

61 551 956

389 367

61 951 153

106 437 153

750 900

171 100

922 000

105 043 096

396 858

105 439 955

106 361 955

9 830

35 369

30 000

75 199

106 437 153

Inga

51 699 600

ALLMÄNNA VÄRDERINGS- OCH 

REDOVISNINGSPRINCIPER
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BALANSRÄKNING (SEK)

Coeli Private Equity 2012 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 

2012 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 2012 AB valutasäkrar 

åtaganden i utländsk valuta med hjälp av valutatermins-

kontrakt. Coeli Private Equity 2012 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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NOT 1 - RESULTAT FRÅN ÖVRIGA KORTFRISTIGA PLACERINGAR  

Realiserat resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar 

Orealiserad värdeförändring på kortfristiga placeringar 

  

NOT 2 - 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 Likviditetsstrategi  

Robur Absolutavkastning Plus  

SHB Lux Korträntefond Mega  

   

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 fondbolagen med den 

eventuella performanceavgift som fonden tar (för mer detaljerad information se respektive fonds fondbestämmelser).

    

NOT 3 - EGET KAPITAL

Ingående eget kapital 2011-09-14

Tillskjutet kapital (P1 aktier)

Nyemission (P1 aktier)

Nyemission (P2 aktier)

Ej registrerat aktiekapital

Ej registrerad nyemission

Emissionskostnader

Årets resultat

Utgående eget kapital 2012-12-31

 

 Antal aktier Kvotvärde

P1 500 000  1

P2 250 900  1

  

Aktiekapital 750 900 

 

 

NOTER
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2011-09-14

2012-12-31

-

501 956

501 956

2012-12-31

-

61 050 000

-

61 050 000

-

501 956

501 956

61 551 956

20 572 574

20 479 036

20 500 347

61 551 956

Summa 

eget kapital

-

100 000

400 000

62 181 800

171 100

44 314 900

-1 202 704

396 858

106 361 955

Aktiekapital

-

100 000

400 000

250 900

750 900

Överkursfond

-

61 930 900

44 314 900

-1 202 704

105 043 096

Ej registrerat

aktiekapital

-

171 100

171 100

Årets

resultat

-

396 858

396 858
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NOTER

9

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.    

Ingående substansvärde 2011-09-14           -   kr 

Utgående substansvärde 2012-12-31   244,62 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 5 - 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.

 

Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas på årsstämman 2012-04-17 för fastställelse.    

         

Stockholm 2013-03-20   

      

   

Johan Winnerblad  Jan Sundqvist  

Ordförande  VD  

   

   

        

Mikael Larsson  Magnus Wretholm  

   

     

Min revisionsberättelse har avgivits 2013-03-27   

      

   

Leonard Daun   

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till årsstämman i                                           
Coeli Private Equity 2012 AB (publ), 
org.nr 556864-4537

Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision avårsredovisningen för Coeli Private Equity 2012 AB (publ) för räkenskapsåret 14 september 2011 - 31 

december 2012. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisningsom ger en rättvisande bild enligt 

årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta 

en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jaghar utfört revisionen enligt International 

Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och 

utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn 

väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare 

sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som 

är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningenför att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som 

är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 

kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av 

rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 

presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt minuppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av Coeli Private Equity 2012 AB (publ):s finansiella ställning per den 31 december 2012och av dess finansiella 

resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 

eller förlustsamt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Coeli Private Equity 2012 AB (publ) för räkenskapsåret 

14 september 2011 - 31 december 2012.

Styrelsens och verkställande direktörensansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 

verkställande direktörensom har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Mittansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 

förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mittuttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlusthar jag granskat om 

förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för mittuttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen 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 de revisionsbevis jaghar inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinstenenligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Uppsala den 26 mars 2013

Leonard Daun 

Auktoriserad revisor 
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