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§ 1
Bolagets firma är Coeli Private Equity AB. Bolaget är publikt 
(publ).

§ 2
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm kommun.

§ 3
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att med 
egna medel förvärva och förvalta värdepapper, bedriva 
värdepappershandel, tillhandahålla riskkapital till små och 
medelstora företag samt utöva annan därmed förenlig 
verksamhet. Verksamheten ska dock inte vara sådan som kräver 
tillstånd enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 
eller lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

§ 4
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 
000 000 kronor.

§ 5
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 500 000 och högst 2 
000 000.

§ 6
Aktierna kan vara stamaktier och stamaktier serie II. Såväl 
stamaktier som stamaktier serie II får ges ut till ett antal 
motsvarande etthundra (100) procent av det totala antalet 
aktier i bolaget.

Såväl stamaktier som stamaktier serie II ska berättiga till en 
(1) röst vardera.

§ 7
Utöver den rätt till utdelning som kan följa av 18 kap 11 § 
aktiebolagslagen ska aktierna i bolaget berättiga till utdelning 
enligt vad som anges i denna § 7, såvitt tvingande lagstiftning 
ej annat stadgar:

Innehavare av stamaktier serie II ska ha rätt till utdelning först 
när innehavare av stamaktier, genom utdelning eller genom 
annan värdeöverföring enligt 17 kap 2 § aktiebolagslagen eller 
i samband med att bolaget likvideras, har erhållit ett belopp 
motsvarande 115 procent av det medelvärde som kommer att 
åsättas stamaktier i samband med att sådan aktie utges som 
fusionsvederlag vid en kommande fusion genom absorption 
av, en del eller av samtliga, de överlåtande bolagen Coeli 
Private Equity 2007 AB (publ), Coeli Private Equity 2008 
AB (publ), Coeli Private Equity 2009 AB (publ), Coeli Private 
Equity 2010 AB (publ), Coeli Private Equity 2011 AB (publ), 
Coeli Private Equity 2012 AB (publ), Coeli Private Equity 2013 
AB (publ), Coeli Private Equity 2014 AB (publ) samt Coeli 
Private Equity 2015 AB (publ) med bolaget som övertagande 
bolag, dock lägst aktiens kvotvärde. Efter det att innehavare av 
stamaktier har erhållit ovan nämnda utdelning ska innehavare 
av stamaktier serie II och innehavare av stamaktier ha samma 
rätt vid likvidation och utdelning.
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Vid likvidation ska utdelning kunna ske både genom kontant 
utdelning och utdelning av bolagets värdepapper. Värdet 
av sådana värdepapper ska vid utdelningen värderas till 
marknadsvärde.

§ 8
Styrelsen ska när innehavare av stamaktier, genom utdelning 
eller genom annan värdeöverföring enligt 17 kap 2 § 
aktiebolagslagen, har erhållit ett belopp motsvarande den 
ovan angivna nivån om 115 procent, eller med ett belopp 
motsvarande aktiernas kvotvärde om i § 7 nämnda fusioner inte 
genomförs, fatta beslut om omvandling av samtliga stamaktier 
serie II till stamaktier. Därvid ska styrelsen fastställa och 
offentliggöra avstämningsdag för omvandlingen. Av styrelsen 
beslutad omvandling ska genast anmälas för registrering hos 
Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering 
skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

§ 9
Vid sådan nyemission av aktier som inte sker mot betalning 
med apportegendom, ska innehavare av en gammal aktie 
äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag 
i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger 
(primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär 
företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning 
(subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier 
räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, 
ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det 
totala antalet aktier de förut äger i bolaget, och i den mån 
detta inte kan ske genom lottning.

Beslutar bolaget att ge ut aktier endast av visst aktieslag 
ska samtliga aktieägare oavsett aktieslag, äga företrädesrätt 
att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de 
förut äger. Vad som angivits ovan ska inte innebära någon 
inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission 
eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt.

Vad som föreskrivits ovan om aktieägarnas företrädesrätt ska 
äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner 
och konvertibler

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya 
aktier av respektive aktieslag emitteras i förhållande till det 
antal aktier av varje aktieslag som finns sedan tidigare. Därvid 
ska gamla aktier av visst slag ge företräde till nya aktier av 
samma slag.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya 
aktier av respektive aktieslag emitteras i förhållande till det 
antal aktier av varje aktieslag som finns sedan tidigare. Därvid 
ska gamla aktier av visst slag ge företräde till nya aktier av 
samma slag.
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§ 10
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan 
suppleanter.

En eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter ska 
utses. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant 
ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 11
Kallelse till årsstämma samt annan bolagsstämma, inklusive 
extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen 
kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och 
senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra 
bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre 
veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- 
och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig 
på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget 
genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att 
kallelse har skett.

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara 
upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken 
avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, 
dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16:00 den dag som 
anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, 
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, juldag eller 
nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före 
bolagsstämman.

§ 12
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.
1. Val av ordförande vid stämman,

2. Upprättande och godkännande av röstlängd,

3. Godkännande av dagordning för stämman,

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,

6. F r a m l ä g g a n d e  a v  å r s r e d o v i s n i n g e n  o c h 
revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, 
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,

7. Beslut
a )  o m  f a s t s t ä l l a n d e  av  re s u l t a t rä k n i n g e n 
och balansräkningen samt, i förekommande fall, 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

b) om disposition om bolagets vinst eller förlust enligt 
den fastställda balansräkningen;

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och 
verkställande direktören.

8.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor,

9.     Val av styrelse, suppleanter, revisor samt, i förekommande
fall, revisorssuppleant,

10.     Annat ärende som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar 
bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande 
vid stämman valts.

Bolagsstämma ska hållas i Uppsala eller Stockholm.

§ 13
Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 14
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister 
enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 
kontoföring av finansiella instrument.

Fastställd på extra bolagsstämma den 15 oktober 2018


