
 

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 

I COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB (PUBL) 

_______________________________________________________________________ 

 
Aktieägarna i Coeli Private Equity 2009 AB (publ), 556762-6873, kallas härmed till extra 
bolagsstämma onsdagen den 14 januari 2015 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 24-
26 i Stockholm. 
 

ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTAGA VID STÄMMAN 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 8 januari 2015, dels göra anmälan till bolaget 
senast kl. 16.00 måndagen den 12 januari 2015 under adress Coeli Private Equity 2009 AB 
(publ), Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm, eller per telefon 08-545 916 40, per telefax 08-
545 916 41 eller via e-post: private.equity@coeli.se. Vid anmälan skall uppges namn, 
person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. 
 
I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighets-
handlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid 
stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den 
som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns 
tillgängligt på bolagets hemsida, www.coeli.se/privateequity. 
 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i 
bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan 
omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 8 januari 
2015, då sådan omregistrering skall vara verkställd. 
 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Godkännande av dagordning för stämman 
5. Val av en eller två justeringsmän 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och automatiskt 

inlösenförfarande, innefattande 
a) uppdelning av aktier (aktiesplit); 
b) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier, samt 
c) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier 

8. Avslutande av stämman 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och automatiskt 
inlösenförfarande (punkt 7) 
 
A. Uppdelning av aktier 
Styrelsen föreslår att aktiens kvotvärde (aktiekapitalet delat med antalet aktier) ändras 
genom en s.k. aktiesplit, innebärande att varje aktie, såväl aktier av aktieslag P1 som 
aktieslag P2, delas upp i två aktier varav en skall benämnas inlösenaktie P1 respektive 
inlösenaktie P2 i Euroclears system och dras in på sätt som framgår under punkten B nedan. 



 

Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för 
genomförande av uppdelning av aktierna.  
 
B. Minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier för i) återbetalning till aktieägarna och 
ii) avsättning till fritt eget kapital  
 
i) Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bolagets aktiekapital skall 
minskas för återbetalning till aktieägarna med 91 950 kr (minskningsbeloppet) genom 
indragning av sammanlagt 183 900 aktier av aktieslag P2, envar aktie med ett kvotvärde om 
0,50 kr. De aktier som skall dras in utgörs av de aktier vilka, efter genomförd uppdelning av 
aktier enligt punkten B ovan, benämns inlösenaktie P2 i Euroclears system. Avstämningsdag 
för indragning av inlösenaktie P2 beräknas bli den 11 februari 2015. 
 
För varje inlöst aktie av aktieslag P2 skall utbetalas en inlösenlikvid om kontant 72 kr, varav 
71,50 kr överstiger aktiens kvotvärde. Utöver minskningsbeloppet om 91 950 kr utskiftas 
således ett belopp om sammanlagt 13 148 850 kr, varvid fritt eget kapital skall tas i anspråk. 
Betalning för de inlösta aktierna beräknas ske tidigast den 16 februari 2015, dock senast 
snarast efter det att Bolagsverket registrerat samtliga beslut enligt punkterna A-C. 
 
ii) Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman fattar beslut om att bolagets aktiekapital skall 
minskas för avsättning till fritt eget kapital med 250 000 kr (minskningsbeloppet) genom 
indragning av sammanlagt 500 000 aktier av aktieslag P1, envar aktie med ett kvotvärde om 
0,50 kr. De aktier som skall dras in utgörs av de aktier vilka, efter genomförd uppdelning av 
aktier enligt punkten A ovan, benämns inlösenaktie P1 i Euroclears system. Avstämningsdag 
för indragning av inlösenaktie P1 beräknas bli den 11 februari 2015. 
 
C. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission 
Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital skall ökas 
genom fondemission med 341 950 kr till 683 900 kr genom överföring av 341 950 kr från fritt 
eget kapital. Inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Antalet 
aktier i bolaget kommer efter verkställd ökning av aktiekapitalet att uppgå till sammanlagt 
683 900, envar aktie med ett kvotvärde om 1 krona vilket motsvarar dess ursprungliga nivå. 
 
Bolagsstämmans beslut enligt punkterna A – C ovan skall fattas tillsammans som ett beslut. 
För giltigt beslut av stämman krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna inom varje 
aktieslag och samtycke från samtliga ägare till aktier av aktieslag P1. 
 

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER 

Antalet aktier i bolaget är 683 900, fördelat på 500 000 preferensaktier P1 och 183 900 
preferensaktier P2. Preferensaktier P1 berättigar till tio röster vardera och preferensaktier P2 
berättigar till en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således 5 183 900. 
 

RÄTT TILL UPPLYSNINGAR 

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och 
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna 
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på 
dagordningen. 
 

HANDLINGAR TILL STÄMMAN 

Fullständigt förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och automatiskt 
inlösenförfarande (punkt 7) kommer, tillsammans med bland annat styrelsens yttrande enligt 
20 kap 8 § aktiebolagslagen och styrelsens redogörelser enligt 12 kap 7 § och 20 kap 12 § 



 

aktiebolagslagen samt styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § 4 st aktiebolagslagen, från 
och med onsdagen den 31 december 2014 att anslås på bolagets hemsida, 
www.coeli.se/privateequity, samt finnas tillgängligt hos bolaget på bolagets kontor med 
adress Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att 
skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

________________________ 
 

Stockholm i december 2014 
Coeli Private Equity 2009 AB (publ) 

Styrelsen 
 

 



Styrelsens förslag till beslut om automatiskt inlösenförfarande, innefattande (A) 

uppdelning av aktier, (B) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier för i) 

återbetalning till aktieägarna och ii) avsättning till fritt eget kapital samt (C) ökning 

av aktiekapitalet genom fondemission m.m.  

BAKGRUND  

Styrelsen i Coeli Private Equity 2009 AB (publ), org. nr. 556762-6873 (”Bolaget”) 

föreslår, mot bakgrund av dels utvecklingen i Bolagets underliggande investeringar som 

inneburit att Bolaget byggt upp en stark finansiell ställning, dels styrelsens bedömning 

av bolagets styrka och positionering inför framtiden, att bolagsstämman onsdagen den 

14 januari 2015 fattar beslut om ett automatiskt inlösenförfarande av aktier. 

Inlösenförfarandet innebär att varje befintlig aktie, såväl aktier av serie P1 som serie P2, 

delas i två aktier (s.k. aktiesplit 2:1) med ett kvotvärde om 0,50 kr per aktie, varav en 

aktie kommer att benämnas som inlösenaktie P1 respektive inlösenaktie P2. Varje 

inlösenaktie P1 kommer att lösas in mot 0,50 kr som avsätts till fritt eget kapital och 

varje inlösenaktie P2 kommer att lösas in mot 72 kr, varvid sammanlagt cirka 

13 240 800 kr (varav minskningsbeloppet uppgår till 91 950 kr) kommer att utskiftas till 

aktieägarna. 

Vidare föreslår styrelsen, för att på ett enkelt och tidseffektivt sätt kunna utskifta medel 

och åstadkomma ett inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller 

domstol, att en fondemission genomförs genom överföring av 341 950 kr från fritt eget 

kapital till aktiekapitalet. 

I anledning härav föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande 

förslag. 

A. UPPDELNING AV AKTIER 

Styrelsen föreslår att aktiens kvotvärde (aktiekapitalet delat med antalet aktier) ändras 

genom en s.k. aktiesplit, innebärande att varje aktie, såväl aktier av aktieslag P1 som 

aktieslag P2, delas upp i två aktier varav en skall benämnas inlösenaktie P1 respektive 

inlösenaktie P2 i Euroclears system och dras in på sätt som framgår under punkten B 

nedan. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB 

för genomförande av uppdelning av aktierna. Efter genomförd uppdelning av aktier 

kommer antalet aktier i bolaget att öka från 683 900 till 1 367 800, envar aktie med ett 

kvotvärde om 0,50 kr. 

B. MINSKNING AV AKTIEKAPITALET FÖR I) ÅTERBETALNING TILL 

AKTIEÄGARNA OCH II) AVSÄTTNING TILL FRITT EGET KAPITAL 

I) Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bolagets aktiekapital skall 

minskas för återbetalning till aktieägarna med 91 950 kr (minskningsbeloppet) genom 

indragning av sammanlagt 183 900 aktier av aktieslag P2, envar aktie med ett kvotvärde 

om 0,50 kr. De aktier som skall dras in utgörs av de aktier vilka, efter genomförd 

uppdelning av aktier enligt punkten A ovan, benämns inlösenaktie P2 i Euroclears 

system. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktie P2 beräknas bli den 11 februari 

2015. 

För varje inlöst aktie av aktieslag P2 skall utbetalas en inlösenlikvid om kontant 72 kr, 

varav 71,50 kr överstiger aktiens kvotvärde. Utöver minskningsbeloppet om 91 950 kr 

utskiftas således ett belopp om sammanlagt 13 148 850 kr, varvid fritt eget kapital skall 
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tas i anspråk. Betalning för de inlösta aktierna beräknas ske tidigast den 16 februari 

2015, dock senast snarast efter det att Bolagsverket registrerat samtliga beslut enligt 

punkterna A-C. 

II) Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman fattar beslut om att bolagets aktiekapital 

skall minskas för avsättning till fritt eget kapital med 250 000 kr (minskningsbeloppet) 

genom indragning av sammanlagt 500 000 aktier av aktieslag P1, envar aktie med ett 

kvotvärde om 0,50 kr. De aktier som skall dras in utgörs av de aktier vilka, efter 

genomförd uppdelning av aktier enligt punkten A ovan, benämns inlösenaktie P1 i 

Euroclears system. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktie P1 beräknas bli den 

11 februari 2015. 

Eftersom inget beslut om värdeöverföring har fattas i bolaget sedan avgivandet av den 

senaste årsredovisningen återstår hela beloppet om 40 945 744 kr av det enligt 17 kap. 

3 § första stycket disponibla beloppet.   

Bolagets aktiekapital kommer efter genomförd minskning av aktiekapitalet enligt punkt i) 

och ii) ovan att uppgå till 341 950 kr, fördelat på sammanlagt 683 900 aktier, varav 

500 000 aktier av serie P1 och 183 900 aktier av serie P2, envar aktie med ett kvotvärde 

om 0,50 kr. Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets egna bundna kapital 

inte att påverkas. 

Styrelsens yttrande enligt 20 kap 8 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga 1. 

Redogörelse enligt 20 kap 12 § (och 12 kap 7 §) aktiebolagslagen har upprättats, 

Bilaga 2. 

Redogörelse enligt 20 kap 13 § 4 st aktiebolagslagen har upprättats, Bilaga 3. 

C. ÖKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM FONDEMISSION 

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital skall ökas 

genom fondemission med 341 950  kr till 683 900 kr genom överföring av 341 950  kr 

från fritt eget kapital. Inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av 

aktiekapitalet. 

Antalet aktier i bolaget kommer efter verkställd ökning av aktiekapitalet att uppgå till 

sammanlagt 683 900, envar aktie med ett kvotvärde om 1 krona vilket motsvarar dess 

ursprungliga nivå. 

Styrelsens redogörelse enligt 12 kap 7 § (och 20 kap 12 §) har upprättats, Bilaga 2. 

______________________ 

Bolagsstämmans beslut enligt punkterna A – C ovan skall fattas tillsammans som ett 

beslut. För giltigt beslut av stämman krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med 

minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda 

aktierna inom varje aktieslag och samtycke från samtliga ägare till aktier av aktieslag 

P1. 

_____________________ 

Styrelsen föreslår slutligen att bolagsstämman beslutar att Bolagets verkställande 

direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten under punkterna A – C 

ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av besluten vid 

Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 

_______________ 
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Stockholm i december 2014 

Coeli Private Equity 2009 AB (publ) 

Styrelsen 

 



Bilaga 1 

 

Styrelsens yttrande enligt 20 kap 8 § aktiebolagslagen (2005:551) 

 

Styrelsen i Coeli Private Equity 2009 AB (publ), org. nr. 556762-6873 har föreslagit att 

bolagsstämman den 14 januari 2015 beslutar om minskning av bolagets aktiekapital 

genom indragning av sammanlagt 183 900 aktier av aktieslag P2 för återbetalning till 

aktieägarna. För varje inlöst aktie av aktieslag P2 föreslår styrelsen att det betalas 

kontant 72 kronor, varav 71,50 kronor överstiger aktiens kvotvärde. 

 

Den totala inlösenlikviden beräknas därför uppgå till 13 240 800 kronor. Av 

inlösenbeloppet utgör 91 950 kronor det belopp varmed aktiekapitalet minskas 

(”Minskningsbeloppet”). Utöver Minskningsbeloppet utskiftas således ett beräknat 

belopp om sammanlagt 13 148 850 kronor, varvid fritt eget kapital skall tas i anspråk. 

 

Styrelsen har även föreslagit att bolagsstämman den 14 januari 2015 fattar beslut om 

fondemission varigenom aktiekapitalet ökas med ett belopp som motsvarar 

Minskningsbeloppet. Därigenom möjliggörs att minskningen av aktiekapitalet med 

återbetalning till aktieägarna enligt ovan sker utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i 

tvistiga fall, rättens tillstånd. Ökningen av aktiekapitalet föreslås ske genom överföring 

från fritt eget kapital. 

 

Med anledning av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet med återbetalning 

till aktieägarna enligt ovan, får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt 20 kap 

8 § aktiebolagslagen. 

 

Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter 

föreslagen minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna att vara 

tillräckligt stor i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen har 

härvid beaktat bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling, budgeterad 

utveckling och konjunkturläget.  

 

Styrelsen har gjort en bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning 

samt bolagets och koncernens möjligheter att på kort och lång sikt infria sina 

åtaganden. Bolagets och koncernens soliditet bedöms även efter föreslagen minskning 

av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna vara god i förhållande till den 

bransch koncernen är verksam inom. Av bilagd årsredovisning avseende 

räkenskapsåret 2013 framgår en redogörelse för koncernens finansiella ställning, 

däribland nyckeltal för koncernens och bolagets soliditet, Bilaga A. 

 

Styrelsens bedömning är att den föreslagna minskningen av aktiekapitalet med 

återbetalning till aktieägarna inte kommer att hindra bolagets och koncernens förmåga 

att infria sina betalningsförpliktelser. Bolaget och koncernen har god tillgång till såväl 

kort- som långfristiga krediter. Krediterna kan tas i anspråk med kort varsel, varför 



styrelsen bedömer att bolaget och koncernen har god beredskap att hantera såväl 

förändringar med avseende på likviditeten som oväntade händelser.  

 

Styrelsen anser att bolaget och koncernen har förutsättningar att ta framtida 

affärsrisker och även tåla eventuella förluster. Minskningen av aktiekapitalet med 

återbetalning till aktieägarna kommer inte att negativt påverka bolagets och 

koncernens förmåga att göra ytterligare affärsmässigt motiverade investeringar i 

enlighet med styrelsens planer. 

 

Utöver vad som ovan anförts har styrelsen övervägt andra kända förhållanden som kan 

ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning. Ingen omständighet 

har därvid framkommit som gör att föreslagen minskning av aktiekapitalet med 

återbetalning till aktieägarna inte framstår som försvarlig. 

 

___________________________ 

 

Stockholm i december 2014 

Coeli Private Equity 2009 (publ) 

Styrelsen 



Bilaga 2 

 

Styrelsens redogörelse enligt 12 kap 7 § och 20 kap 12 § aktiebolagslagen 

(2005:551) 

 

Såsom redogörelse enligt 12 kap 7 § och 20 kap 12 § aktiebolagslagen anför styrelsen 

i Coeli Private Equity 2009 AB (publ), org. nr. 556762-6873, följande. 

 

Sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 lämnades har följande händelser av 

väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat: 

 

 Riskkapitalfonden Valedo II har under oktober 2014 gjort en exit i fondens 

portföljbolag Evidensia, som föranleder utbetalning av medel till bolaget och 

därigenom möjliggör en vidare distribution av medel till bolagets aktieägare. 

 

Utöver ovan nämnda händelse har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets 

ställning inträffat.  

 

Sedan årsredovisningen för 2013 lämnades har inget beslut om värdeöverföring fattats 

av bolaget.  

 

På balansdagen den 31 december 2013 uppgick bolagets bundna egna kapital till 

683 900 kronor. Därefter har inga förändringar i bolagets bundna egna kapital ägt rum.  

 

___________________________ 

 

Stockholm i december 2014 

Coeli Private Equity 2009 (publ) 

Styrelsen 



Bilaga 3 

 

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § 4 st aktiebolagslagen (2005:551) 

 

Såsom redogörelse enligt 20 kap 13 § 4 st aktiebolagslagen anför styrelsen i Coeli 

Private Equity 2009 AB (publ), org. nr. 556762-6873, följande. 

 

Beslutet om minskning av aktiekapitalet för i) återbetalning till aktieägarna och ii) 

avsättning till fritt eget kapital genom indragning av aktier enligt punkten 7 b) på 

dagordningen kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän 

domstols tillstånd, eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkten 

7 c) på dagordningen som en åtgärd som medför att varken bolagets bundna egna 

kapital eller dess aktiekapital minskar. Minskningen av aktiekapitalet och 

fondemissionens påverkan på bolagets bundna egna kapital och aktiekapital framgår, 

såvitt avser minskningen, av styrelsens fullständiga förslag till beslut om minskning av 

aktiekapitalet, punkten 7 b) och, såvitt avser fondemissionen, av styrelsens fullständiga 

förslag till beslut om fondemission, punkten 7 c). 

 

Förutsatt att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt 

punkten 7 b) samt styrelsens förslag om fondemission enligt punkten 7 c), kommer 

lägst 27 704 944 kronor att återstå av det fria egna kapitalet som är disponibelt enligt 

17 kap 3 § aktiebolagslagen. 

 

___________________________ 

 

Stockholm i december 2014 

Coeli Private Equity 2009 (publ) 

Styrelsen 

 



FULLMAKT 

 

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, att 

vid bolagsstämma med aktieägarna i Coeli Private Equity 2009 AB (publ), org.nr. 556762-

6873, företräda samtliga mig/oss tillhöriga aktier i Coeli Private Equity 2009 AB (publ). 

 

Ombud 

Ombudets namn: Personnummer: 

Utdelningsadress: 

Postnummer och postadress: 

Telefonnummer dagtid (inkl. riktnr.): 

 

Aktieägarens underskrift 

Aktieägarens namn: Personnummer/org.nr.: 

Telefonnummer dagtid (inkl. riktnr.): 

Ort och datum: 

Aktieägarens namnteckning: 

Namnförtydligande (gäller endast vid firmateckning): 

 
Fullmakten är giltig längst: 

     till och med bolagsstämman den 14 januari 2015      1 år   

Till fullmakt utställd av juridisk person skall även fogas behörighetshandlingar (registreringsbevis 

eller motsvarande som styrker firmatecknares behörighet). 

Fullmaktens giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet samt måste vara daterad och un-

dertecknad för att vara giltig. 

För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmaktsformuläret i original (med eventu-

ella behörighetshandlingar) sändas till bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. 
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