
COELI REAL ESTATE FUND I AB COELI REAL ESTATE FUND I AB

MB 1

COELI REAL ESTATE FUND I AB 

COELI REAL ESTATE FUND I AB (PUBL)
Organisationsnummer 559086-4392

DELÅRSRAPPORT 22 NOV 2016 - 30 JUN 2017



COELI REAL ESTATE FUND I AB COELI REAL ESTATE FUND I AB

2 3

COELI REAL ESTATE FUND I AB (PUBL) ORG.NR. 559086-4392

VD HAR ORDET

ANDRA KVARTALET 2017

* Resultat efter skatt uppgick till -423 TSEK (0)

* Tecknat men ej inbetalt kapital under första emissionen 

uppgick till 81 mkr

 

COELI REAL ESTATE FUND I AB (PUBL)

FÖRSTA HALVÅRET 2017 (FRÅN BOLAGETS BILDANDE  

2016-11-22 TILL 2017-06-30)

* Resultat efter skatt uppgick till -593 TSEK (0)

* Nettokassan uppgick till 500 TSEK per den 30 juni 2017

* Tecknat men ej inbetalt kapital under första emissionen uppgick 

till 106 mkr

Coeli Real Estate Fund I AB startades i november 2016 och genomförde under våren 2017 fondens första emission. 

Emissionen var mycket framgångsrik och totalt togs 106 mkr in från våra investerare. Det betyder också att 

kapitalresningen till fonden går helt enligt plan då vi under fyra emissioner har som mål att ta in 400 mkr i eget kapital. 

I slutet på juli erhöll fonden AIF-tillstånd från Finansinspektionen  och Bolaget är nu noterat på NGM:s AIF-lista.

 

Under våren har ett 30-tal möjliga fastighetsinvesteringar utvärderats vilket har resulterat i fondens första förvärv av två fastigheter. 

Fastigheterna ligger i anslutning till Vällingby City, cirka 500 m från tunnelbanan. Verksamheterna i fastigheterna är idag blandad och 

innefattar t.ex. dagligvaruhandel, bilförsäljning och gym. Fastigheterna ligger i ett område under omvandling och Coeli ser främst 

potentialen i att kunna öka hyresintäkterna under de kommande åren. Coeli kommer attt tillträda fastigheterna under Q3 2017.  

Under hösten kommer vi fortsätta ta in kapital till fonden genom nya emissioner för att kunna göra nya spännande fastighetsinvesteringar. 

Vi ser positivt på möjligheten att ta in kapital succesivt då vi parallellt kan vara i marknaden och utvärdera potentiella investeringar. Detta 

gör förutsättningarna för att vi ska kunna hitta fastighetsinvesteringar med stor värdepotential till dig som investerare mycket goda.  

Mikael Larsson
VD
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DELÅRSRAPPORT
COELI REAL ESTATE FUND I AB (PUBL) ORG.NR. 559086-4392

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Coeli Real Estate Fund I AB är ett investmentbolag. Bolagets 

verksamhet består i att direkt eller indirekt äga, förvärva, försälja 

och förvalta fastigheter och-eller fastighetsbolag samt utöva  

därmed förenlig verksamhet. 

Bolaget har under 2017 genomfört sin första emission vilken har 

inbringat 106 MSEK före emissionskostnader. 

  

Bolaget har ett uppdragsavtal med Coeli Asset Management 

AB som innehar AIFM-tillstånd. Avtalet innebär att Coeli Asset 

Management har rätt till en årlig förvaltningsavgift om 0,45 

procent (exklusive moms) på det totala fastighetsvärdet. 

Moderbolaget som är Coeli Private Equity Management II AB 

har rätt till en årlig aktieutdelning om 0,35 procent på det totala 

fastighetsvärdet. 

Moderbolaget har också rätt till 30 procent av överavkastningen 

efter P2-aktier fått tillbaka inbetalt kapital uppräknat med 

5 procent årligen med justering för eventuella utdelningar.  

Coeli Real Estate Fund I AB klassificeras som en s k alternativ 

investeringsfond (AIF) utifrån det nya AIFM direktivet. 

Detta innebär tillkommande regelverk och viss tillsyn från 

Finansinspektionen. Bland annat innebär regelverket att 

bolaget ska noteras vid en reglerad marknad efter att första 

emissionen avslutats. Ytterligare krav är att det ska finnas ett 

förvaringsinstitut för bolagets investeringar, där bolaget har 

utsett Swedbank för denna tjänst. Bolaget behöver även ha en 

AIF-förvaltare (AIFM) för att uppfylla kraven, vilket innehas av 

Coeli Asset Management AB som sköter förvaltningen av bolaget.  

VD HAR ORDET

COELI REAL ESTATE FUND I AB (PUBL)

RESULTAT OCH STÄLLNING

Resultat, andra kvartalet 2017

Rörelseresultatet uppgick till -423 TSEK under kvartalet. Tecknat 

men ej inbetalt kapital i emissionen uppgick till 81 mkr under 

kvartalet. Likviddag för tecknat kapital inföll under augusti och 

kapitalet är per rapporteringsdagen inbetalt.

Resultat, första halvåret 2017 (Från Bolagets bildande 2016-

11-22 till 2017-06-30)

Rörelseresultatet uppgick till -593 TSEK under halvåret. Tecknat 

men ej inbetalt kapital i emissionen uppgick till 106 mkr under 

första halvåret. Likviddag för tecknat kapital inföll under augusti 

och kapitalet är per rapporteringsdagen inbetalt.

Nettokassa

Bolagets nettokassa består av banktillgodohavande samt placering i 

räntebärande tillgångar. Vid periodens utgång uppgick nettokassan 

till 500 TSEK.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN 
Bolagets moderbolag är Coeli Private Equity Management II AB. 

Moderbolaget har 100 procent av rösterna och 100 procent av 

antalet aktier före den emission som pågick under första halvåret. 

AKTIEN

Coeli Real Estate Fund I AB listades på Nordic Growth Market (NGM-

börsen) med första handelsdag 30 augusti 2017. Aktierna handlas 

under kortnamnet CREF1 PREF P2. 

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Bolaget avser att göra olika investeringar i olika fastigheter, 

fastighetsbolag eller fastighetsprojekt. Den potentiella 

värdeökningen för sådana investeringar är ofta stor men innebär 

samtidigt en risk, varför det inte finns någon garanti för ekonomisk 

framgång.

Se vidare not 1

FRAMTIDSUTSIKTER

Coeli Real Estate förväntar sig en fortsatt hög transaktionsintensitet 

på den svenska fastighetsmarknaden vilket innebär att marknaden 

kommer ha fortsatt god likviditet under 2017.  

ORGANISATION

Verkställande direktör är Mikael Larsson. Styrelsen består 

av styrelseordförande Patr ic  Sandberg Helenius och 

styrelseledamöterna Mikael Larsson och Jan Nordström. 

Fastighetsfonden förvaltas av Jakob Pettersson. 
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Rörelsens kostnader:

Övriga externa kostnader

Summa rörelsens kostnader

RÖRELSERESULTAT

PERIODENS RESULTAT

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT  

Periodens resultat

Övrigt totalresultat

Poster som inte ska återföras till resultaträkningen

Poster som senare kan att återföras till resultaträkningen

Periodens totalresultat

Resultat per aktie före och efter utspädning

        

      

  
RESULTATRÄKNING (TSEK)

2016-11-22

2017-06-30

-593

-593

-593

-593

-593

-

-

-

-593

0

2017-04-01

2017-06-30

-423

-423

-423

-423

-423

-

-

-

-423

0



COELI REAL ESTATE FUND I AB COELI REAL ESTATE FUND I AB

4 5

RESULTATRÄKNING (TSEK)

    

Tecknat men ej inbetalt kapital

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 

Ej registrerat aktiekapital

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Överkursfond

Balanserad förlust

Periodens resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Övriga skulder    (not 2)

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

    

         

BALANSRÄKNING (TSEK)

2016-12-31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017-06-30

106 036

500

500

106 536

500

397

897

105 381

-

-593

104 788

105 685

487

363

850

106 536
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Bolagets bildande

Den 22 november 2016

Totalresultat

Periodens totalresultat och övrigt totalresultat

Summa totalresultat

Transaktioner med aktieägare

Nyemission

Etableringskostnader

Utgående eget kapital 2017-06-30

 Antal aktier Kvotvärde    

P1 500 000 1    

P2 0 1    

      

Aktiekapital 500 000     

        

Preferensaktier 1 (P1): 10 röster per P1-aktie. P1-aktier har rätt till årlig utdelning om 0,35 % 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 30 procent till P1-aktieägare.     

      

Utgående substansvärde 170630   -   kr     

      

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

 

    

         

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (TSEK)

Periodens 

resultat

-593

-593

-593

Balanserat

resultat

-

Överkursfond

105 639

-259

105 581

Aktiekapital

500

-

500

Ej registrerat

aktiekapital

397

397

Summa eget 

kapital

500

-

-

-593

-593

-

106 036

-259

105 685

KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (TSEK)

Den löpande verksamheten

Periodens resultat före skatt

Justeringar för poster som inte påverkar kassaflödet

Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar

Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder

Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Finansieringsverksamheten

Nyemission

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början

Likvida medel vid periodens slut

KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)

2016-11-22

2017-06-30

-429

-

-

-

429

-

500

500

500

-

500
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Not 1 Redovisningsprinciper

Denna rapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering samt årsredovisningslagen.

Denna delårsrapport omfattar omfattar sidorna 1 till 11, sidorna 1 till 3 utgör en integrerad del av delårsrapporten. 

FORDRINGAR

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

FINANSIELLA INSTRUMENT

Bolagets finansiella instrument består av lånefordringar samt emissionskostnader. Bolagets innehar lånefordringar hos kreditinstitut och 

utgörs av bankmedel. Dessa är placerade i en bank med kreditrating (S&P) AA-. Emissionskostnader redovisas som minskning av fritt eget 

kapital med utgiften för förvärvet.

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.

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att ledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör 

antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 

Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden 

synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och 

skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar 

och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat 

denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.

FINANSIELLA RISKFAKTORER

Bolaget utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker: marknadsrisk kreditrisk och likviditetsrisk. Riskhanteringen sköts av en 

ledningen enligt policys som fastställts av styrelsen. Ledningen identifierar, utvärderar och säkrar finansiella risker. Styrelsen fastställer 

skriftliga policies såväl för den övergripande riskhanteringen som för specifika områden, såsom valutarisk, ränterisk, kreditrisk, samt placering 

av överlikviditet.

a) Marknadsrisk

Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden Eftersom Bolaget inte innehar några väsentliga räntebärande tillgångar annat än likvida 

medel på bank, är Bolagets intäkter och kassaflöde från den löpande verksamheten i allt väsentligt oberoende av förändringar i marknadsräntor.

b) Kreditrisk

Kreditrisk uppstår genom tillgodohavanden hos banker och finansinstitut Den maximala kreditriskexponeringen utgörs av det bokförda 

värdet på de exponerade tillgångarna.

c) Likviditetsrisk

Bolagets likviditetsrisk består i att Bolaget saknar likvida medel för betalning av sina åtaganden.

INVESTERINGSVERKSAMHETENS RISKFAKTORER

a) Bolaget avser att göra olika investeringar i olika fastigheter, fastighetsbolag eller fastighetsprojekt. Den potentiella värdeökningen för sådana 

investeringar är ofta stor men innebär samtidigt en risk, varför det inte finns någon garanti för ekonomisk framgång.

b) Vid fastighetsköp finns en teknisk risk knuten till fastigheterna som förvärvas. Detta kan exempelvis vara risker som hänger samman med 

dolda fel eller brister i fastigheterna, risk för skada genom brand eller naturkatastrofer eller historiska förhållanden vad avser föroreningar 

eller liknande. 

c) Det finns risk för att bolaget inte i erforderlig grad lyckas uppnå finansieringsbehov som krävs för investeringarna.

Användande av nyckeltal ej definierade i IFRS

NOTER
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Bolaget tillämpar ESMAs (European Securities and Markets Authority– Den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) nya 

riktlinjer för alternativa nyckeltal, Alternative Performance Measures). Ett alternativt nyckeltal är ett finansiellt mått över historisk eller framtida 

resultatutveckling, finansiell ställning eller kassaflöde som inte är definierat eller specificerat i IFRS. Definitionerna av i delårsrapporten 

använda nyckeltal är sammanställda nedan.”     

     

Definitioner      

Nettokassa Likvida medel, kortfristiga placeringar och räntebärande kort- och långfristiga fordringar 

 med avdrag för räntebärande kort- och långfristiga skulder.    

Resultat per aktie Bolagets resultat dividerat med antalet utestående P2 aktier.    

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

 

 

Not 2 - Närståenderelationer 

  

Det föreligger inga väsentliga avtalsrelationer eller transaktioner mellan bolaget och dess närstående förutom det förvaltningsavtal om 

bolaget har ingått med Coeli Asset 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. 

Skuld till Coeli Private Equity Management II AB

Summa skulder till närstående koncernbolag

Not 3 - Ställda säkerheter och Eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

Eventualförpliktelser

Summa ställda säkerheter och Eventualförpliktelser

      

Not 4 - Rörelseförvärv 

Bolaget har den 5 juli 2017 ingått avtal om fondens första fastighetsförvärv genom köp av aktierna i Gillesvik Vagnhallen 15 AB, org.

nr 556372-4961, som innefattar de två fastigheterna Vagnhallen 15 och 16. Tillträde av fastigheterna, genom tillträde av aktierna i 

det förvärvade bolaget, 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. 

 

NOTER

2016-12-31

-

-

2016-12-31

-

-

-

2017-06-30

487

487

2017-06-30

 50 000    

 -      

 50 000    
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets verksamhet, ställning 

och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget står inför.    

  

     

      

Stockholm 2017-08-31      

      

      

      

      

Patric Sandberg Helenius   Mikael Larsson

Ordförande    VD/Styrelseledamot

 

 

 

 

 

Jan Nordström 

Styrelseledamot 
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Publicering av ekonomisk information 
Bolagets ekonomiska rapporter kan hämtas på www.coeli.se 
 

Finansiell kalender 2017 

Datum                               Aktivitet 
2018-02-26                        Bokslutskommuniké 2017 
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   Box 3317, 103 66 Stockholm, Sveavägen 24-26 
Tel: 08-545 916 40, Fax: 08-545 916 41, Org: 559086-4392, www.coeli.se



 

Revisorns granskningsrapport 

Coeli Real Estate Fund I AB org nr 559086-4392 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 

(delårsrapport) för Coeli Real Estate Fund I AB för perioden 2016-11-22 – 2017-06-30. . Det är 

styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna 

finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala 

en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review 

Engagements ISRE 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 oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi 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 vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och 

årsredovisningslagen. 

Uppsala den 31 augusti 2017 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

 

Leonard Daun 
Auktoriserad revisor 
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