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Informationen nedan avser CNI Nordic 5 AB (publ), org. nr. 559145-1801, (”Bolaget”) som är en 
alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
(”LAIF”). Detta dokument har sammanställts av Coeli Asset Management (”AIF-förvaltaren”) för att 
säkerställa att information enligt kraven i 10 kap. 1 § LAIF rätteligen offentliggörs. 

 
För Fonden finns följande av Finansinspektionen registrerade registreringsdokument: Prospekt 13 
april 2018, FI dnr 18-5599 (”Registreringsdokumentet”). 

 
 
 

#1 Information  

1 Fondens investeringsstrategi 
och mål 

Se avsnitt B. 34 på sidorna 8-9 

2 De omständigheter under 
vilka fondens 
investeringsstrategi och mål 
eller investeringspolicyn kan 
ändras 

Bolaget är ett svenskt aktiebolag och således 
följer den svenska aktiebolagslagen (SFS 
2005:551). Det innebär att Bolagets 
verksamhet kan ändras genom ett beslut på 
Bolagets bolagstämma. I det fall ändringen 
avser Bolagets bolagsordning krävs generellt 
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna 
som de vid bolagsstämman företrädda 
aktierna. 

 
Investeraren uppmärksammas på att AIF-
förvaltaren och Bolagets styrelse har vissa 
möjligheter att påverka Bolagets 
investeringsstrategi och mål utan beslut av 
boalgsstämman. 
 

3 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 

 

Bolaget är inte en fond-i-fond eller en 
matarfond till en alternativ investeringsfond. 

4 De tillgångsslag som 
fonden får placera i 

Bolaget investerar främst i onoterade 
aktiebolag i norden. För mer information se 
sidan 25. 
 

5 Fondens riskprofil Se sammanfattning i avsnitt D.3 på sidan 
12. För mer information om Bolagets risker 
se sidorna 15-18. 
 



6 Information om användande 
av finansiell hävstång 

Bolagets styrelse äger rätt att uppta lån 
motsvarande tio procent av emissionslikviden. 
Se sidan 25. 
 
I och med att Bolaget har möjlighet att uppta 
lån kan fonden ha exponering enligt den så 
kallade brutto- och åtagandemetoden upp till 
110 procent. 
 

7 De viktigaste rättsliga 
följderna av en 
investering i fonden 

Bolaget består av preferensaktier P1 (P1-
aktier) och preferensaktier P2 (P2-aktier). P1-
aktier berättigar till tio röster vardera, medan 
preferensaktier P2-aktier berättigar till en röst 
vardera. 

 
Du som andelsägare investerar i P2-aktier 
som emitteras av Bolaget. Dessa värdepapper 
kommer vara upptagna till handel på en 
svensk reglerad marknad. 
Bolaget är ett svenskt aktiebolag och regleras 
av svensk rätt. 

 
Förutom ovan redovisade skillnad i röstvärde 
fördelas eventuell överavkastning mellan 
aktieägarna enligt följande; 

- 82 % till P2 aktieägarna 
- 18 % till P1 aktieägarna 

 
Med överavkastningen avses den del av 
utdelningen som blir kvar när P2 aktieägarna 
har blivit tilldelade sitt initialt investerade 
belopp. Bolagets utdelningspolitik redovisas 
på sidan 6. 

 
P1-aktierna ägs av Coeli Private Equity 
Management II AB, Jesper Almkvist, Erik 
Ejerhed och Kim Johnsson Se avsnitt B.33 på 
sidan 5. 
 

8 AIF-förvaltare Coeli Asset Management AB har utsetts till att 
utgöra Bolagets AIF-Förvaltare. 

 
Se avsnitt B.41 på sidorna 10-11. 
 

9 Förvaringsinstitut Skandinaviska Ensklida Banken AB har utsetts 
till att utgöra Bolagets förvaringsinstitut. 

 
Se avsnitt B.41 på sidorna 10-11. 
 

10 Revisorer Bolaget har utsett PwC till revisorer. 
 
Se avsnitt B.40 på sidan 10. 
 

11 Andra tjänsteleverantörer Se avsnitt B.40 på sidan 10. 



12 Ansvarsförsäkring eller 
tillgängliga medel i enlighet 
med 7 kap. 5 § för att täcka 
eventuella 
skadeståndsanspråk 

Enligt LAIF ska AIF-förvaltaren ersätta 
skada som AIF- förvaltaren eller en 
uppdragstagare har tillfogat den alternativa 
investeringsfonden eller dess investerare 
genom att överträda lagen eller 
fondbestämmelserna. 

 
AIF-förvaltaren har en ansvarsförsäkring för 
att täcka risker för skadeståndsansvar på 
grund av fel eller försumlighet i den 
verksamhet som utför med stöd av sitt 
tillstånd som AIF-förvaltare. 
 

13 Delegering av förvaltnings- 
och förvaringsfunktioner  

AIF-förvaltaren har inte delegerat 
förvaltningsfunktionen och förvaringsinstitutet 
har inte delegerat förvaringsfunktioner. 
 

14 Principer och rutiner för 
värdering av 
tillgångarna i fonden 
 

Se avsnitt B.42 på sidan 11. 

15 Hantering av likviditetsrisker 
och rätt till inlösen samt 
förfarande och villkor för 
emission och försäljning av 
andelar eller aktier 

Andelarna i Bolaget representeras av P2-
aktier. Investerarna har generellt inte rätt att 
lösa in eller sälja sina andelar på annat sätt än 
på sekundärmarknaden. Bolagets 
likviditetsrisker är därför begränsade och 
likviditetshanteringen avser primärt 
säkerställande av att Bolaget har tillräckliga 
medel för den löpande förvaltningen. 

 
Styrelsen i Bolaget avser att ansöka om att 
Bolagets P2 aktier skall upptas till handel på 
NGM Nordic AIF, som är en reglerad marknad 
och som drivs av Nordic Growth Market AB. 
 

16 Avgifter och alla andra 
kostnader samt 
maximibelopp för direkta 
och indirekta avgifter och 
kostnader som belastar 
fondens investerare 

Sammanfattning av avgifter och andra 
kostnader som kan belasta Bolaget framgår i 
avsnitt E.7 på sidan sidorna 13-14. 

 
Förutom ovan redovisade bör det noteras 
att eventuell överavkastning fördelas mellan 
aktieägarna enligt följande; 

- 82 % till P2 aktieägarna 
- 18 % till P1 aktieägarna 

 
Med överavkastningen avses den del av 
utdelningen som blir kvar när P2 aktieägarna 
har blivit tilldelade sitt initialt investerade 
belopp. Bolagets utdelningspolitik redovisas 
på sidan 6. 

 
P1-aktierna ägs av Coeli Private Equity 
Management II AB, Jesper Almkvist, Erik 
Ejerhed och Kim Johnsson, se avsnitt B.33 
på sidan 5. 
 



17 Förvaltarens principer för 
likabehandling av investerare 
och rätt till förmånligare 
villkor för någon investerare i 
fonden 

Bolaget är konstruerat som ett svenskt 
aktiebolag och följer därför 
likabehandlingsprinciperna i aktiebolagslagen. 
Det innebär till exempel att bolaget inte får 
missgynna en aktieägare framför andra. Vi ber 
er även ta del om information om 
ägarstrukturen av Bolaget på sidan 30. 
 

18 Fondens primärmäklare samt 
relevanta arrangemang 
mellan sådan mäklare och 
fonden 

Någon primärmäklare används inte. 

19 Hur och när regelbunden 
information om fonden enligt 
9 och 10 §§ lämnas 

AIF-förvaltaren lämnar rapportering 
avseende Bolaget på regelbunden basis i 
enlighet med IFRS och tillämpliga 
börsregelverk. 
 
I Bolagets årsredovisning eller på annat 
lämpligt sätt lämnas även sådan annan 
information som AIF- förvaltaren ska 
tillhandahålla avseende Bolaget enligt lagen 
förvaltare av alternativa investeringsfonder, 
såsom information om icke likvida tillgångar, 
ändringar i Bolagets likviditetshantering, 
riskprofil, riskhanteringssystem och 
användningen av finansiell hävstång. 
 

20 Den senaste årsberättelsen 
enligt 4 § 

Bolaget är nystartat varför någon 
årsberättelse inte har lämnats. 

 
Bolaget kommer att offentliggöra sin 
årsredovisning på AIF-förvaltarens 
webbplats, coeli.se. 
 

21 Det senaste beräknade 
nettotillgångs-värdet (NAV) 
eller marknadsvärdet för 
fondens andelar eller aktier 
 

Information om marknadsvärdet för Bolagets 
emitterade instrument och NAV finns 
tillgängligt på AIF- förvaltarens webbplats. 

22 Historisk avkastning Bolaget är nystartat varför uppgift om 
historisk avkastning inte finns tillgänglig. 
 

1 
Punkt enligt 10 kap. 1 § först stycket LAIF. 

Hållbarhet  

I förvaltningen beaktas inte hållbarhetsaspekter. 

Hantering av personuppgifter 
Den 25 maj 2018 började Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation 
(GDPR), att gälla i Sverige. 
 
Förordningen gäller som lag inom EU:s alla medlemsländer och syftet är att förbättra 
skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Den innehåller 



bland annat regler om vilka rättigheter till information och tillgång till personuppgifter 
du har, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall 
begränsa behandling av personuppgifter. 
 
Ansvar för behandlingen av dina personuppgifter 
Coeli är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom 
ramen för bolagets verksamhet. 
 
Syfte med behandlingen av personuppgifter 
Coeli behandlar personuppgifter för förberedelse, administration och fullgörande av 
kundavtalet samt för att Fondbolaget ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt svensk 
och utländsk lag, myndighets föreskrift eller avtal/villkor för viss fondandel. Med 
personuppgifter avses uppgifter om dig som du själv har lämnat i anslutning till att 
kundavtal ingås eller investering sker i fond liksom sådana uppgifter som kan inhämtas 
från annat håll, t.ex. från offentliga register. Behandling av personuppgifter kan även 
komma att ske för att säkerställa nät- och informationssäkerhet samt, om inte kunden 
har begärt direktreklamspärr, för ändamål som avser marknadsföring. 
Marknadsföringen kan komma att ske genom bl.a. via telefon, e-post, utskick via post 
och elektroniska reklamutskick. Personuppgifterna utgör vidare underlag för 
marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och 
riskhantering. När kommunikation sker eller uppdrag lämnas per telefon behandlas 
personuppgift även genom inspelning. 
 
Du kan när som helst kostnadsfritt invända mot Coelis behandling av personuppgifter 
kopplad till direktmarknadsföring genom att kontakta Coeli på info@coeli.se. 
 
Marknadsföringsmeddelanden som skickas via e-post kan du välja att inte ta emot 
genom att klicka på avregistreringslänken som finns längst ner i det nyhetsbrev som 
skickas ut. 
 
Personuppgifter som lämnas i samband med ingående av kundavtalet eller investering 
i fond kan komma att kontrolleras, kompletteras och uppdateras med personuppgifter 
från andra privata och offentliga register, t.ex. Statens person- och adressregister 
(SPAR) eller Bolagsverkets register över verkliga huvudmän. Motsvarande åtgärder 
kan även komma att vidtas löpande för att säkerställa att uppgifterna är aktuella och 
korrekta. 
 
I samband med att en kundrelation etableras och vid utförandet av transaktioner kan 
Coeli komma att kontrollera personuppgifter och enlighet med lag mot EU:s 
sanktionslistor för att säkerställa att kundrelationen kan etableras och transaktionen 
genomföras. 
 
Coeli behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddslagstiftningen, lagen om 
värdepappersfonder, lagen om förvaltning av alternativa investeringsfonder och andra 
tillämpliga regelverk (bl.a. penningtvättslagen och bokföringslagen). 
 
Delning av personuppgifter 
Personuppgifter kan för angivna ändamål och med beaktande av reglerna om 
sekretess avseende kunduppgifter komma att lämnas ut och behandlas av andra 
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parter, t.ex. myndigheter, parter som upprätthåller databaser och register som innehar 
eller förmedlar personuppgifter, finansiella och juridiska konsulter, revisorer och andra 
tjänsteleverantörer till Coeli samt andra företag som Coeli samarbetar med. 
 
I vissa fall anlitar Coeli extern part som hanterar personuppgifter å bolagets vägnar 
(Personuppgiftsbiträde). En biträdessituation uppkommer om någon extern part utför 
tjänster som innefattar behandling av Coeli personuppgifter, t.ex. lagrar Coelis 
information, trycker eller skickar ut material för Coeli räkning eller har åtkomst till 
informationen för exempelvis support, service, underhåll eller utveckling. För att sådan 
behandling ska vara tillåten krävs att Personuppgiftsbiträdet kan säkerställa att den 
registrerades rättigheter skyddas samt att garantier lämnas om att behandla 
personuppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningen. En förutsättning för att ett 
Personuppgiftsbiträde ska få behandla Coeli personuppgifter är att ett 
personuppgiftsbiträdesavtal ingås mellan biträdet och Coeli. 
 
Laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling 
Coeli behandlar endast personuppgifter med stöd av laglig grund enligt något av 
nedanstående alternativ: 

• Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter 
behandlas för ett eller flera specifika ändamål. 
 

• Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är 
part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant 
avtal ingås. 

 

• Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar 
Coeli. 

 

• Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Coeli berättigade intressen, om 
inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter 
väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter. 

 

• Coeli behandlar inte personuppgifter för ändamål som rör direkt marknadsföring 
om du skriftligen har anmält att du motsätter dig en sådan behandling. 

 
Villkor för Coelis behandling av personuppgifter 
Utöver vad som i övrigt framgår av denna text behandlar Coeli endast personuppgifter 
under följande förutsättningar: 

• Uppgifterna behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den 
registrerade (laglighet, korrekthet och öppenhet). 
 

• De har samlats in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och 
inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål 
(ändamålsbegränsning). 

 

• De är adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål 
för vilka de behandlas (uppgiftsminimering). 

 

• De är korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Personuppgifter som är 
felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas 
utan dröjsmål (korrekthet). 

 



• De behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för 
personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och 
mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av 
lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder (integritet och konfidentialitet). 

 
Tid för lagring av personuppgifter 
Personuppgifter sparas så länge ändamålet med behandlingen av personuppgifterna 
kvarstår. Därefter kommer uppgifterna att raderas om inte annat följer av tvingande 
regler om bevarande av uppgifterna. Detta innebär i normalfallet att personuppgifter 
bevaras så länge avtalsförhållandet består och sedan i högst 10 år med hänsyn till 
regler om preskription. 
 
Dina rättigheter 
Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till. 

• Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som Coeli behandlar 
avseende dig (registerutdrag). Coeli ska vid begäran av registerutdrag förse dig 
med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Begäran om 
registerutdrag görs skriftligen i brev adresserat till Coeli AB, 
”Dataskyddsombud” 
 

• Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, 
ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av 
personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har rätt att återkalla ett lämnat 
samtycke och, i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och 
enligt ingångna avtal, har du rätt att bli raderad. 

 

• Som framgår ovan har du även rätt att när som helst invända mot Coelis 
behandling av dina personuppgifter som har samband med 
direktmarknadsföring. Om du gör en sådan invändning kommer Coeli inte längre 
att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. 

 

• Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende Coelis behandling av 
personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se. 
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