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Checklista informationsbroschyr – Coeli Private Equity 2015 AB 

 

Informationsbroschyren för en alternativ investeringsfond – prospektet- ska innehålla 

vissa uppgifter. Nedan specificeras informationskraven enligt 10 kap 1 § punkterna 1-

15 (2013:561) lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och 

informationens placering i prospektet som offentliggjordes av Finansinspektionen 

den 23 december 2014.  

 

Informationskrav Placering i prospektet 

1. fondens investeringsstrategi och mål 

samt de omständigheter under vilka 

dessa eller investeringspolicyn 

kan ändras, 

Avsnitt R10 

2. var mottagarfonden är etablerad om 

fonden är en matarfond till en alternativ 

investeringsfond samt information om 

var de underliggande fonderna är 

etablerade om fonden är en 

fond-i-fond, 

Coeli Private Equity 2015 AB är ingen 

matarfond med en fond-i-fond och 

information om att de underliggande 

fonderna är etablerade i Norden finns på 

sid S1 i avsnitt B3. Information om 

innehav finns även på www.coelipe.se. 

3. de tillgångsslag som fonden får placera 

i och fondens riskprofil, inklusive 

information om användande av finansiell 

hävstång, 

Avsnitt R10 och R6. Coeli Private Equity 

2015 AB får ta upp lån och använda sig av 

s.k. överallokering, se nyssnämnda 

avsnitt.  

4. de viktigaste rättsliga följderna av en 

investering i fonden, 

Avsnitt R21 

5. AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, 

revisorer och andra 

tjänsteleverantörer, 

 

För Coeli Private Equity 2015 AB:s gäller 

att:  

 -FCG Fonder AB org.nr 556936-1617 är 

AIF-förvaltare se även Avsnitt R22,  

- Skandinaviska Enskilda Banken AB 

(publ) är förvaringsinstitut, se även 

Avsnitt R22, 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är 

revisorer, se även avsnitt R16. 

6. ansvarsförsäkring eller tillgängliga 

medel i enlighet med 7 kap. 5 § för att 

täcka eventuella skadeståndsanspråk, 

FCG Fonder AB har för branschen 

sedvanlig ansvarsförsäkring. 

7. delegering av förvaltnings- och 

förvaringsfunktioner, 

 

Förvaltningen av Coeli Private Equity 2015 

AB är delegerad från FCG Fonder AB till 

Coeli Asset Management AB. 

Förvaringsinstitutet Skandinaviska 

Enskilda Banken AB (publ) har inte 

delegerat någon 

förvaringsinstitutsfunktion såvitt avser 

Coeli Private Equity 2015 AB.  
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8. principer och rutiner för värdering av 

tillgångarna i fonden, 

 

Se rubriken värdering och rapportering i 

på sid R12. 

9. hantering av likviditetsrisker och rätt till 

inlösen samt förfarande och villkor för 

emission och försäljning av andelar eller 

aktier, 

 

Se sid V2, rubriken Kursvariationer och 

likviditet, sid R2 rubriken 

Likviditetsförvaltning. För Coeli Private 

Equity 2015 AB:s preferensaktier (P2) 

finns en begränsad andrahandsmarknad. 

Detta innebär att andelsägare har 

möjlighet att sälja sina andelar via Coeli 

Asset Management AB om det skulle 

finnas en köpare. På primärmarknaden 

är fonden numera stängd. Någon inlösen 

mot fonden på primärmarknaden 

kommer därför normalt inte att erbjudas. 

En målsättning är att Coeli Private Equity 

2015 AB ska likvideras före 31/12 år 2025.  

10. avgifter och alla andra kostnader 

samt maximibelopp för direkta och 

indirekta avgifter och kostnader som 

belastar fondens investerare, 

Se sid R13 och R14. 

11. förvaltarens principer för 

likabehandling av investerare och rätt till 

förmånligare villkor för någon investerare 

i fonden, 

Coeli Private Equity 2015 AB har två olika 

typer av aktier med olika inbördes 

rättigheter. P1-aktier har 10 röster 

vardera, P2-aktier har 1 röst vardera, se 

avsnitt B.6 på sid S2. Se även skillnader i 

utdelningspolitik för aktieslagen, avsnitt 

S8.  

12. fondens primärmäklare samt 

relevanta arrangemang mellan sådan 

mäklare och fonden, 

 

Coeli Private Equity 2015 AB anlitar inte 

någon primärmäklare varför sådan 

information som här avses inte återfinns i 

prospektet. 

13. hur och när regelbunden information 

om fonden enligt 9 och 10 §§ lämnas, 

 

Coeli Private Equity 2015 AB avger 

årsredovisning/årsberättelse som 

innehåller information enligt 10 kap. 9 

och 10 §§ LAIF. 

14. den senaste årsberättelsen enligt 4 § 

och det senaste beräknade 

nettotillgångsvärdet (NAV) eller 

marknadsvärdet för fondens andelar eller 

aktier,  

Coeli Private Equity 2015 AB:s 

årsredovisning publiceras på 

www.coelipe.se. Fondens NAV publiceras 

på AIF-förvaltaren FCG Fonder AB:s 

hemsida www.fcgfonder.se  

15. historisk avkastning. Se Coeli Private Equity 2015 AB:s basfakta 

för investerare som publiceras på AIF-

förvaltaren FCG Fonder AB:s hemsida 

www.fcgfonder.se 

 

http://www.fcgfonder.se/

