
 

 

 

 

 

 

 
TILLÄGG TILL PROSPEKT MED 
ANLEDNING AV INBJUDAN TILL 

TECKNING AV AKTIER I  

COELI REAL ESTATE FUND I AB 
 



 

 

 

OM PROSPEKTET 
 

Detta tillägg till prospekt (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av Coeli Real Estate Fund I AB, 
org. nr. 559086-4392 (”Bolaget”) och utgör ett tillägg till det prospekt som godkändes och 
registrerades av Finansinspektionen den 1 mars 2017 (Finansinspektionens Diarienummer: 17-4) 
och som offentliggjordes av Bolaget samma dag (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är den del av, 
och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för 
Tilläggsprospektet. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av det förvärv som Bolaget 
genomförde den 5 juli 2017 av fastighetsbolaget Gillesvik Vagnhallen 15 AB. 

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med 
finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 3 augusti 
2017 (Finansinspektionens diarienummer 17-12132). Tilläggsprospektet offentliggjordes samma 
dag. 

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt anmält eller på annat sätt 
samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt 2 kap. 
34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller 
samtycke till och med den 7 augusti 2017 (det vill säga inom två arbetsdagar från 
offentliggörandet av Tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Coeli Asset 
Management AB, Box 3317, 103 66 Stockholm. Investerare som har tecknat aktier genom 
förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallats kommer 
förbli bindande och om investerare önskar kvarstå som tecknare av aktier behöver denne ej vidta 
några åtgärder. 

För fullständiga villkor och information om erbjudandet hänvisas till Prospektet som tillsammans 
med Tilläggsprospektet hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, (www.coeli.se) under fliken Våra 
Fonder – Coeli Real Estate. 
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Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektets avsnitt ”Sammanfattning” uppdateras enligt nedan. De 

punkter som uppdateras är punkt B. 33 på sidan S2 där ny mening införs under rubriken ”Koncern (B. 5)”.  
 

B.33   

Koncern (B.5) 

Emittenten är ett helägt dotterbolag till Coeli Private Equity Management II AB, 559031-2723. Efter 

att tillträde skett av aktierna i Gillesvik Vagnhallen 15 AB (”Fastighetsbolaget”) kommer Bolaget 

att äga samtliga aktier och Fastighetsbolaget blir att betrakta som ett helägt dotterbolag. 

 

 

 

Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektets avsnitt ”Legala Frågor och Upplysningar” under rubriken 

”Organisation” kompletteras genom att sista meningen första stycket ersätts enligt nedan samt att organisationsschemat 

ersätts av nedan. Justeringarna avser sidan R20. 

Bolaget kommer, vid tillträde av aktierna i Fastighetsbolaget, att ha ett helägt dotterbolag. 

 

 

 

 

Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektets avsnitt ”Legala Frågor och Upplysningar” under rubriken 

”Väsentliga avtal” kompletteras med följande nya underrubriker. Avsnittet kompletteras enligt nedan och avser sidan R21. 

Förvärv av Vagnhallen 15 & 16 Vällingby 

Bolaget har, i enlighet med den strategi som framgår av Prospektet, under juli 2017 ingått avtal om fondens första 

fastighetsförvärv genom köp av aktierna i Gillesvik Vagnhallen 15 AB, org.nr. 556372-4961, (”Fastighetsbolaget”). 

Tillträde av fastigheterna Vagnhallen 15 och 16, genom tillträde av aktierna i Fastighetsbolaget, (”Fastigheterna”), 

beräknas ske under Q3 2017. Förvärvet är villkorat av att Coeli Asset Management AB beviljas tillstånd av 

Finansinspektionen enligt lag (2013:561) om alternativa investeringsfonder. Avtalet innehåller i övrigt sedvanliga 

bestämmelser och garantier. 

Fastigheterna är belägna i Vällingby i norra Stockholm och har en total area om ca 16 000 kvm. I dagsläget har 

fastigheterna en blandad användning med verksamheter inom handel, kontor och verkstad. Bolaget kommer under 

innehavsperioden förädla fastigheterna genom att fokusera på ökad lönsamhet. 

Coeli Holding AB
556790-3199

Coeli Private Equity
Management II AB

559031-2723

Coeli Real Estate
Fund I AB

559086-4392

Gillesvik 
Vagnhallen 15 AB

Coeli Asset 
Management AB

556608-7648
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Förvärvet kommer att, vid tillträdet, finansieras genom dels den teckningslikvid som erhållits genom teckning av aktier i 

den första emissionen dels genom upptagande av lån. 

Värderingsutlåtande 

Inför förvärvet av aktierna i Gillesvik Vagnhallen 15 AB, org.nr. 556372-4961, inhämtades värderingsutlåtande från Svefa 

AB, org. nr. 556514-3434, med adress Drottninggatan 78, 103 66 Stockholm, som lämnats av tredje man i egenskap av 

sakkunnig på uppdrag av Coeli. Värderingsutlåtandena avser värdet på fastigheten Stockholm Vagnhallen 16 och 

tomträtten till Stockholm Vagnhallen 15 samt värdebedömning av bostadsbyggrätter inom tomträtten till Stockholm 

Vagnhallen 15 och fastigheten Stockholm Vagnhallen 16. Svefa AB har inga väsentliga intressen i Bolaget och har 

samtyckt till att utlåtandena i dess helhet tas in i detta tilläggsprospekt genom införlivning genom hänvisning. 

 

Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektets avsnitt ”Legala Frågor och Upplysningar” kompletteras 

med följande nya rubrik samt underrubriker. Avsnittet kompletteras enligt nedan och avser sidan R21. 

INVESTERINGSKOSTNADER AVSEENDE VAGNHALLEN 15 & 16 VÄLLINGBY 

Kostnader för att inneha fastigheterna Vagnhallen 15 & 16 Vällingby 

Fastigheten som förvärvats kommer att drivas och förvaltas av Coeli utan väsentliga förändringar jämfört med tidigare 

ägare. I tabell 1 nedan är driftnettot över en treårsperiod sammanställt. Hyresintäkterna har historiskt sett uppgått till ca 

10,5 mkr utan någon väsentlig avvikelse. Driftskostnaderna har enligt den finansiella historiken uppgått till mellan 4,8-7 

Mkr. De tidigare ägarna av fastighetsbolaget har kostnadsfört aktiverbara kostnader, såsom reparationer och underhåll. 

Avseende år 2016 utgör underhåll och reparationer totalt ca 3 Mkr, vilket minskar driftnettot med samma belopp. 

Motsvarande kostnader kommer att aktiveras i balansräkningen av Coeli enligt gällande redovisningsprinciper kommande 

räkenskapsår. Se tabell 2 för beräkning av driftskostnader exklusive de aktiverbara kostnaderna. Enligt denna ligger 

driftkostnaderna som kommer att belasta Coeli på ca 4 mkr. Detta innebär att en prognos på driftnettot baserat på 

föregående års utfall exklusive de kostnader som kan aktiveras av Coeli är ca 6,5 mkr. De fasta, löpande 

driftskostnaderna i form av värme, el, fastighetsskatt ligger på samma nivå under treårsperioden och förväntas göra det 

även kommande räkenskapsår. 

Tabell 1 

 

Källa: Den finansiella informationen som visas i ovan tabell är hämtad från bolagets (Gillesvik Vagnhallen 15 AB) 

reviderade räkenskaper (Huvudbok från redovisningssystem för 2016, 2015 och 2014). Beloppen anges i tkr. 

Driftnet to, tkr Ut fall 2016 Ut fall 2015 Ut fall 2014

Bashyra ink index        10 576           10 700           10 573  

Tillägg fast . skat t              391                 377                 379  

Övriga t illägg                51                   51                      6  

Hyresrabat ter -            407    -            480    -            219  

Vakanshyra -            206    -            149    -            161  

Totalt  hyresvärde        10 405           10 499           10 578  

Värme -        1 723    -        1 483    -        1 480  

El -            852    -            754    -            592  

Vat ten & avlopp -            143    -            125    -            118  

Sophantering -              20    -              19    -              30  

Fast ighetsskötsel -              85    -              14    -              97  

Reparat ioner -        2 070    -        1 227    -        1 235  

Försäkring -              83    -              78    -              77  

Tomträt tsavgäld -            640    -            640    -        1 657  

Planerat  underhåll -            915    -              81    -            586  

Fast ighetsskat t -            481    -            451    -            451  

Driftskostnader -        7 012    -        4 872    -        6 323  

DRIFTNETTO           3 393              5 627              4 255  

Snöskot tning -              62    -            104    -              58  

Städning -            123    -            135    -            125  

JUSTERAT DRIFTNETTO           3 208              5 388              4 072  
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Tabell 2 

 

Källa: Den finansiella informationen som visas i ovan tabell är hämtad från bolagets (Gillesvik Vagnhallen 15 AB) 

reviderade räkenskaper (Huvudbok från redovisningssystem för 2016, 2015 och 2014). Beloppen anges i tkr. 

 

Kostnader för förvärv av fastigheterna Vagnhallen 15 & 16 Vällingby 

Förvärvskostnaderna som uppstått i samband med förvärvet av fastigheterna är sammanställda i tabell 3 nedan. 

Förvärvkostnaderna uppgår till totalt 277,5 tkr och avser främst kostnader för värdering och juridisk rådgivning. 

 

Tabell 3 

 

Källa: Den finansiella informationen som visas i ovan tabell är hämtad från bolagets (Coeli Real Estate Fund I AB) 

redovisningssystem och fakturaunderlag. Beloppen anges i kr. 

 

Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektets avsnitt ”Legala Frågor och Upplysningar” kompletteras 

med följande nya rubrik samt därtill hörande avsnitt. Kompletteringen avser sidan R24. 

INFÖRLIVANDE GENOM HÄNVISNING M.M. 

Årsredovisningarna för bolaget Gillesvik Vagnhallen 15 AB för räkenskapsåren 2014-2016 samt värderingsutlåtandena 

avseende fastigheten Stockholm Vagnhallen 16 och tomträtten till Stockholm Vagnhallen 15 samt bostadsbyggrätter inom 

tomträtten till Stockholm Vagnhallen 15 och fastigheten Stockholm Vagnhallen 16 införlivas genom hänvisning och utgör 

därför del av Prospektet och ska läsas som en del därav. 

 

Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektets avsnitt ”Legala Frågor och Upplysningar” under rubriken 

”Tillhandahållande av handlingar för inspektion” uppdateras enligt nedan genom att nedanstående avsnitt ersätter 

befintligt. Justeringen avser sidan R24. 

TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR FÖR INSPEKTION 

Bolagets bolagsordning samt alla rapporter, historisk finansiell information, värderingar och utlåtanden som utfärdats av 

sakkunnig på Bolagets begäran, innefattande värderingsutlåtandena avseende fastigheten Stockholm Vagnhallen 16 och 

tomträtten till Stockholm Vagnhallen 15 samt bostadsbyggrätter inom tomträtten till Stockholm Vagnhallen 15 och 

fastigheten Stockholm Vagnhallen 16, samt historisk finansiell information för Bolaget och årsredovisningarna för bolaget 

Gillesvik Vagnhallen 15 AB för räkenskapsåren 2014-2016 finns tillgängliga i pappersform hos Bolaget för inspektion 

under prospektets giltighetstid. Information avseende Bolaget finns även på Bolagets hemsida (w ww.coeli.se) under 

fliken Våra fonder – Coeli Real Estate. 

2016 2015 2014

Driftskostnader, redovisat 7 012 -       4 872 -       6 323 -       

Reparat ioner 2 070 -       1 227 -       1 235 -       

Planerat  underhåll 915 -          81 -             586 -          

Driftkostnader, ex akt iverbara kostnader 4 027 -      3 564 -      4 502 -      

FÖRVÄRVSKOSTNADER

Risköversikt  av fast igheten 15 000     

Värdering 62 500     

Juridisk rådgivning (Due diligence) 162 500   

Juridisk rådgivning (köpeavtal) 37 500     

Totala förvärvskostnader 277 500  


