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INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I COELIKONCERNENS ÅRSFONDER 
(COELI PRIVATE EQUITY 2007-2015 AB) OCH COELI PRIVATE EQUITY AB 
(PUBL) AVSEENDE FUSIONER MELLAN COELIKONCERNENS ÅRSFONDER 
OCH COELI PRIVATE EQUITY AB (PUBL) 

PRIVATE 
EQUITY (PUBL)

Detta informationsdokument beskriver fusionerna mellan å ena sidan Coelikoncernens årsfonder (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) och Coeli 
Private Equity 2015 AB (publ), gemensamt ”Årsfonderna”) och å andra sidan Coeli Private Equity AB (publ). Informationsdokumentet 
består av flera delar – detta dokument, Årsfondernas reviderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2015, 2016 och 2017, översiktligt 
granskade delårsrapporter för perioderna januari – juni 2017 och januari – juni 2018, samt Coeli Private Equity AB (publ) reviderade 
delårsrapport för perioden 15 augusti 2018 till 20 november 2018. För att erhålla nämnda årsredovisningar och delårsrapporter, och 
därigenom tillsammans med detta dokument erhålla det fullständiga informationsdokumentet avseende Fusionerna, hänvisas till Coeli 
Holding AB:s (”Coeli Holding”) hemsida ( coeli. se). Handlingarna kan även kostnadsfritt beställas från Coeli på telefon 08-506 223 00.  
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Detta informationsdokument (”Informationsdokument”) har upprättats i 
anledning av ny koncernstruktur för Coeli Holding AB:s (”Coeli Holding”), 
org. nr 556790-3199, fonder genom fusion mellan å ena sidan Coeli Private 
Equity 2007 AB (publ), org. nr. 556721-0900, Coeli Private Equity 2008 AB 
(publ), org. nr. 556740-3273, Coeli Private Equity 2009 AB (publ), org. nr. 
556762-6873, Coeli Private Equity 2010 AB (publ), org. nr. 556790-3330, 
Coeli Private Equity 2011 AB (publ), org. nr. 556820-5941, Coeli Private 
Equity 2012 AB (publ), org. nr. 556864-4537, Coeli Private Equity 2013 AB 
(publ), org. nr. 556907-7943, Coeli Private Equity 2014 AB (publ), org. nr. 
556942-5936 samt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 556981-
3628 (var för sig ”Årsfond” och gemensamt ”Årsfonderna” eller ”de 
Överlåtande Bolagen”), och å andra sidan Coeli Private Equity AB (publ), 
org. nr 559168-1019 (”Coeli Private Equity”, ”Bolaget”, ”Emittenten” eller 
”det Övertagande Bolaget”). Med det ”Sammanslagna Bolaget” avses det 
sammanslagna bolaget som blir resultatet av fusionerna i enlighet med 
följande fusionsplaner: 

• fusionsplanen antagen av Coeli Private Equity 2007 AB:s och Coeli 
Private Equitys styrelser den 4 december 2018 (”Fusionsplan Årsfond 
2007”),

• fusionsplanen antagen av Coeli Private Equity 2008 AB:s och Coeli 
Private Equitys styrelser den 4 december 2018 (”Fusionsplan Årsfond 
2008”),

• fusionsplanen antagen av Coeli Private Equity 2009 AB:s och Coeli 
Private Equitys styrelser den 4 december 2018 (”Fusionsplan Årsfond 
2009”),

• fusionsplanen antagen av Coeli Private Equity 2010 AB:s och Coeli 
Private Equitys styrelser den 4 december 2018 (”Fusionsplan Årsfond 
2010”),

• fusionsplanen antagen av Coeli Private Equity 2011 AB:s och Coeli 
Private Equitys styrelser den 4 december 2018 (”Fusionsplan Årsfond 
2011”),

• fusionsplanen antagen av Coeli Private Equity 2012 AB:s och Coeli 
Private Equitys styrelser den 4 december 2018 (”Fusionsplan årsfond 
2012”),

• fusionsplanen antagen av Coeli Private Equity 2013 AB:s och Coeli 
Private Equitys styrelser den 4 december 2018 (”Fusionsplan Årsfond 
2013”),

• fusionsplanen antagen av Coeli Private Equity 2014 AB:s och Coeli 
Private Equitys styrelser den 4 december 2018 (”Fusionsplan Årsfond 
2014”), och

• fusionsplanen antagen av Coeli Private Equity 2015 AB:s och Coeli 
Private Equitys styrelser den 4 december 2018 (”Fusionsplan Årsfond 
2015”). 

Coeli Holding och dess samtliga dotterbolag benämns gemensamt 
”Coeli” eller ”Coelikoncernen”. Se avsnittet ”Definitioner och Ordlista” för 
definitioner av andra termer i Informationsdokumentet.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") är finansiell rådgivare till 
såväl Årsfonderna som Coeli Private Equity i samband med de föreslagna 
Fusionerna. 

Detta dokument har godkänts och registrerats av Finansinspektionen 
i enlighet med bestämmelserna i 2 b kap. 2 och 4 §§ lagen (1991:980) 
om handel med finansiella instrument. Godkännande och registrering av 
Finansinspektionen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att 
informationen i detta dokument är korrekt eller fullständig. Svensk lag ska 
tillämpas på innehållet i detta dokument. Tvist i anledning av innehållet 
i detta dokument ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol 
exklusivt.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Detta Informationsdokument innehåller framåtriktad information som 
återspeglar Coelikoncernens, Årsfondernas och Coeli Private Equitys 
syn på framtida händelser samt finansiell, operativ och övrig utveckling. 
Framåtriktad information kan urskiljas genom att den inte uteslutande avser 
aktuella eller historiska sakförhållanden eller genom att den kan innefatta 
ord som ”bör”, ”ska”, ”förväntas”, ”antas”, ”bedöms”, ”beräknas”, eller 
liknande uttryck som används för att indikera att informationen är att beakta 
som uppskattningar och prognoser, eller negationer av sådana ord eller 
uttryck och andra variationer därav. Uppskattningarna och prognoserna är 
gjorda på grundval av uppgifter som innehåller såväl kända som okända 
risker och osäkerheter. Framåtriktad information gäller enbart per dagen för 
detta Informationsdokument. Framtidsinriktad information är alltid förenad 
med osäkerhet, inklusive sådana risker och osäkerhetsfaktorer som avser 
förväntade fördelar med anledning av de föreslagna Fusionerna. Detta 
eftersom informationen avser och är beroende av omständigheter utanför 
Coelikoncernens, Årsfondernas och Coeli Private Equitys kontroll. Faktorer 

som kan komma att påverka att Coelikoncernens, inbegripet Årsfondernas 
och Coeli Private Equitys verkliga resultat kan komma att skilja sig avsevärt 
från de faktorer som beskrivs i detta Informationsdokument innefattar, 
men är inte begränsade till, att inte samtliga Fusioner röstas igenom av 
Årsfondernas aktieägare och därmed inte heller slutförs samt oförmåga att 
framgångsrikt integrera Årsfonderna i Coeli Private Equity eller att utnyttja 
synergier från en sådan integration. Även om Coelikoncernen, Årsfonderna 
och Coeli Private Equity anser att de förväntningar som återspeglas i 
framåtriktad information i detta dokument är rimliga garanterar varken 
Coelikoncernen, Årsfonderna eller Coeli Private Equity att den framåtriktade 
informationen förverkligas eller visar sig vara korrekt. Därför kan resultaten, 
som en följd av olika faktorer, skilja sig väsentligt från vad som anges i sådan 
framåtriktad information. Följaktligen bör läsare av detta dokument inte 
lägga otillbörlig vikt vid denna framåtriktade information.  

PRESENTATION AV FINANSIELL INFORMATION
Alla finansiella belopp är uttryckta i svenska kronor (”SEK”) om inget 
annat anges. Med ”TSEK” avses tusen kronor och med ”MSEK” avses 
miljoner kronor. Med ”MNOK” avses miljoner norska kronor och med 
”MDKK” avses miljoner danska kronor. Se avsnittet ”Definitioner och 
Ordlista” för definitioner av andra termer i Informationsdokumentet. 
Viss finansiell information och annan information som presenteras i 
detta Informationsdokument har avrundats för att göra informationen 
lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa 
kolumner med angiven totalsumma. Förutom när så uttryckligen anges har 
ingen information i detta Informationsdokument granskats eller reviderats 
av Årsfondernas och Coeli Private Equitys revisorer.

BRANSCH- OCH MARKNADSINFORMATION
Detta Informationsdokument innehåller marknadsinformation hänförlig 
till Coelikoncernens, Årsfondernas och Coeli Private Equitys verksamhet 
och marknad. I det fall information har hämtats från tredje part ansvarar 
varken Coelikoncernen, Årsfonderna eller Coeli Private Equity för att 
informationen har återgivits korrekt. Marknadsstatistik är till sin natur 
förenad med osäkerhet och reflekterar inte nödvändigtvis faktiska 
marknadsförhållanden. Såvitt bolagen känner till och kan förvissa sig om 
genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av de tredje 
parter varifrån informationen hämtats har inga uppgifter utelämnats på 
ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande. Bolagen 
har emellertid inte gjort någon oberoende verifiering av den information 
som lämnats av tredje part, varför fullständigheten eller riktigheten i den 
information som presenteras i detta dokument inte kan garanteras. Ingen 
tredje part enligt ovan har, såvitt Coelikoncernen, Årsfonderna eller Coeli 
Private Equity känner till, väsentliga intressen i bolagen.

MEDDELANDE TILL AKTIEÄGARE I USA
Detta Informationsdokument får inte distribueras i någon jurisdiktion där 
distribution skulle kräva ytterligare information, Informationsdokument, 
registrering eller andra åtgärder utöver de som krävs enligt svensk rätt eller 
skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler i sådan jurisdiktion. Inga aktier 
har registrerats eller kommer att registreras i enlighet med United States 
Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse eller enligt motsvarande 
lag i någon annan jurisdiktion där upptagande till handel av aktier eller 
distribution av detta Informationsdokument strider mot tillämpliga lagar 
eller regler eller förutsätter Informationsdokument, registrering eller andra 
åtgärder utöver de som krävs enligt svensk rätt. Varken U.S Securities and 
Exchange Commission eller motsvarande myndighet på delstatsnivå har 
godkänt aktier i Årsfonderna eller fastställt om detta dokument är korrekt 
eller fullständigt. Varje framställande om motsatsen är ett brott i USA. Aktier 
i Årsfonderna kommer att erbjudas innehavare med hemvist i USA endast 
i sådana fall då detta är förenligt med undantag från registreringskraven 
i Securities Act. Aktier i Årsfonderna får inte erbjudas eller avyttras i USA 
förutom i sådana fall då detta är förenligt med undantag från Securities 
Act eller genom en transaktion som inte omfattas av kraven på registrering 
enligt Securities Act. Fusionerna omfattar värdepapper i ett svenskt 
bolag. Fusionerna är underkastade informationskrav enligt svensk lag, 
som skiljer sig från USA:s krav. Finansiell information som ingår i detta 
dokument har upprättats i enlighet med svensk standard och kan inte 
jämföras med finansiell information från amerikanska bolag. Det kan vara 
svårt att genomdriva rättigheter och krav enligt amerikanska federala 
värdepapperslagar då emittenten är hemmahörande i ett annat land än USA 
och samtliga eller några av emittentens anställda och styrelsemedlemmar 
kan ha hemvist i ett annat land än USA. Det kan inte garanteras att det är 
möjligt att stämma ett bolag hemmahörande i ett annat land än USA eller 
dess anställda och styrelsemedlemmar i en domstol utanför USA för brott 
mot de amerikanska värdepapperslagarna. Det kan vara svårt att förmå ett 
bolag hemmahörande i ett annat land än USA och dess närstående bolag 
att acceptera en dom från en amerikansk domstol.   

VIKTIG INFORMATION
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FUSIONEN I KORTHET

- Årsfonderna flyttas över och går samman i det nystartade Coeli Private Equity vars enda syfte är att vara mottagande bolag för denna sammanläggning av Årsfonderna. Detta 

sker genom en aktiebolagsrättslig fusion för varje Årsfond med respektive Årsfond som överlåtande bolag och Coeli Private Equity som övertagande bolag. 

- Coeli Private Equity gör ett riktat erbjudande till respektive Årsfond att fusioneras. Som vederlag för Fusionerna erhåller aktieägarna i Årsfonderna stamaktier och stamaktier 

serie II i Coeli Private Equity. Fusionsvederlaget kommer vad gäller innehavare av Preferensaktier P2 att fördelas beroende av varje aktieägares aktieinnehav i respektive Årsfond. 

Fusionsvederlaget kommer vad gäller innehavare av Preferensaktier P1, som för närvarande enbart innehas av bolag i Coelikoncernen, att fördelas beroende av aktieägarnas 

avstående från utdelning, förvaltningsavgift och prestationsbaserad vinstdelning. 

- Endast hela aktier kommer att erläggas som fusionsvederlag till aktieägarna i Årsfonderna. Alla uppkomna fraktioner kommer att ersättas aktieägarna genom tillskott från 

Coeli Private Equity Management II AB.

- Beslut om Fusionerna kommer att fattas på extra bolagsstämmor i Årsfonderna och Coeli Private Equity den 30 januari 2019. För giltigt besult för varje Fusion krävs bl.a. att 

minst två tredjedelar av aktieägarna av båda aktieslagen (P1 och P2) som är representerade på extra bolagsstämma i Årsfonderna godkänner respektive Fusion. 

- Efter det att Bolagsverket har registrerat de godkända Fusionerna byts samtliga aktier i de Årsfonder som omfattas av fusion, utan åtgärd från aktieägarna, ut mot nya aktier 

i det då Sammanslagna Bolaget  

- Efter genomförandet av Fusionerna kommer de som innehar stamaktier serie II i det Sammanslagna Bolaget (Coeli Private Equity) ha rätt till utdelning när de som innehar 

stamaktier i det Sammanslagna Bolaget erhållit 115 procent av det medelvärde som kommer att åsättas stamaktier i samband med att aktie av sådant aktieslag utges som 

fusionsvederlag vid Fusionerna, dock lägst aktiens kvotvärde. När nivån om 115 procent är uppnådd omvandlas stamaktier serie II till stamaktier. Därefter kommer det i det 

Sammanslagna Bolaget enbart att finnas stamaktier som ger aktieägarna lika rösträtt och lika rätt till utdelning.

- Fusionerna beräknas vara genomförda tidigast den 15 april 2019.
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SAMMANFATTNING
Inledning
Denna sammanfattning består av informationskrav uppställda i ”Punkter”. Punkterna är numrerade i avsnitten A - E (A.1 - E.7).

Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. 
Eftersom vissa Punkter inte är tillämpliga för alla typer av sammanfattningar kan det finnas luckor i Punkternas numrering.

Även om det krävs att en Punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuella värdepapper och emittent, är det möjligt att ingen 
relevant information kan ges rörande Punkten. Informationen har då ersatts med en kort beskrivning av Punkten tillsammans 
med angivelsen ”Ej tillämplig”.

AVSNITT A – INTRODUKTION OCH VARNINGAR

Punkt Informationskrav Information

A.1 Introduktion och 
varningar

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till detta Informationsdokument. 
Varje beslut om att investera i Coeli Private Equity AB (publ):s aktier ska baseras på en 
bedömning av Informationsdokumentet i dess helhet från investerarens sida. 

Om yrkande avseende uppgifterna i Informationsdokumentet anförs vid domstol, kan den 
investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen 
att svara för kostnaderna för översättning av dokumentet innan de rättsliga förfarandena inleds. 

Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive 
översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig 
med de andra delarna av informationsdokumentet eller om den inte, tillsammans med andra 
delar av informationsdokumentet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de 
överväger att investera i Coeli Private Equitys aktier.

A.2 Tredje mans anv. 
av informations-
dokumentet

Ej tillämplig; Fusionerna omfattas inte av finansiella mellanhänder.

AVSNITT B – EMITTENT

Punkt Informationskrav Information

B.3 Nuvarande och 
huvudsaklig 
verksamhet

Coeli Private Equity är ett nytt bolag som skapats till syfte att vara mottagande bolag för 
sammanslagning av Årsfonderna. Bolaget har för närvarande, innan Fusionerna, ingen pågående 
verksamhet.

Årsfonderna har som affärsidé att erbjuda sina aktieägare en möjlighet att investera i ett 
portföljkoncept baserat på investeringar i s.k. buy-out fonder och selektiva investeringar i andra 
Private Equity-fonder samt direkta investeringar, som annars normalt inte är tillgängliga för 
mindre investerare. Det Sammanslagna Bolaget kommer efter genomförda Fusioner bedriva 
samma typ av verksamhet som Årsfonderna.

I enlighet med ovan kommer det Sammanslagna Bolaget erbjuda sina aktieägare 
investeringsmöjlighet i ett portföljkoncept baserat på investeringar i s.k. buy-out fonder och 
selektiva investeringar i andra typer av Private Equity fonder samt direkta investeringar, som 
annars normalt inte är tillgängliga för mindre investerare. Investeringarna kommer att fokus 
på nordiska s.k. small och midcap buy-out fonder, även om det också kan bli aktuellt att 
investera inom andra segment som exempelvis largecap eller andra utvalda Private Equity 
liknande fonder. 

B.4a Trender i 
branschen

Private Equity-branschen har under de senaste åren utvecklats relativt snabbt, i jämförelse 
med utvecklingen i tidigare historiska perioder. Den har fått en större och mer medveten plats 
både inom den finansiella sektorn och bland dagens investerare. Som i övriga fondvärlden har 
utvecklingen med höga krav på bl.a. rättvisa, etik och moral, miljö och hållbarhet fortsatt framåt, 
både med hjälp av regleringar och av branschens investerare. På den nordiska marknaden, 
vilken Coeli Private Equity kommer att fortsätta vara aktiv inom, ser Bolaget en ytterligare 
tillströmning av kapital från hela världen. Den nordiska marknaden anses vara en marknad 
som kännetecknas av god transparens, där det finns tillgång till frekvent rapportering och 
råder allmän ordning och reda jämfört med andra Private Equity-marknader i världen, vilket 
är några av parametrar som lockar investerare, utöver de goda avkastningsmöjligheter som 
finns på marknaden. Bolaget har även märkt av en ökning av nya aktörer på marknaden, främst 
bestående av utbrytare från befintliga fonder men även i form av nya konstellationer som genom 
egna strukturer reser kapital för att investera i och driva tillväxt i intressanta portföljbolag, 
vilket innebär att investeringsalternativen för investerare inom Private Equity har ökat. 
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B.11 Rörelsekapital Bolagets bedömning är att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för de aktuella behoven 
under de kommande tolv månaderna från dagen för detta Informationsdokument. I dagsläget 
finns likvida medel i Bolaget om 500 000 SEK och Bolaget saknar för närvarande tillräckligt 
rörelsekapital för de aktuella behoven under de kommande tolv månaderna. 

Bolagets aktuella behov består av arbeten och åtgärder hänförliga till etableringen av 
Bolaget och utformningen av Fusionsplaner enligt detta Informationsdokument. De 
betalningsförpliktelser som Bolaget kommer att ådra sig i samband därmed består främst av 
kostnader för revisorer, legala och finansiella rådgivare, offentliga avgifter till myndigheter samt 
tryckning och distribution av detta Informationsdokument. Dessa beräknas uppgå till ca 2,5 
MSEK. Sådana betalningsförpliktelser överstiger Bolagets rörelsekapital per offentliggörandet 
av detta Informationsdokument och kommer att förfalla till betalning i det första kvartalet 
2019. Det innebär att brist på rörelsekapital uppkommer i det första kvartalet 2019. 

Till följd av ovan angivna likvida medel och beskrivna betalningsförpliktelser kommer Bolaget 
under det första kvartalet 2019 att ha ett underskott i rörelsekapitalet uppgående till ca 2 MSEK.  

I händelse av att det i samband med Fusionerna inte flyter in någon, eller begränsad, likvid 
till följd av att vissa eller alla Årsfonder väljer att inte godkänna Fusionsplanen, kommer Coeli 
Private Equity Management II AB att tillföra kapital till Bolaget för att Bolaget ska kunna 
fullgöra sina betalningsförpliktelser allteftersom de förfaller till betalning.

Om Bolaget inte får in något kapital på grund av uteblivna fusioner kan Bolaget komma att 
ändra sin strategi alternativt avveckla Bolaget och dess verksamhet och slutligen likvidera 
Bolaget. Bolaget har utöver att ta in kapital genom de förestående fusionerna ingen alternativ 
finansieringsstrategi.

B.33 Firma och handelsbeteckning (B.1)
Coeli Private Equity AB (publ), 559168-1019.

Säte och bolagsform (B.2)
Bolaget har sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun och är ett publikt aktiebolag bildat i 
Sverige enligt svensk rätt och bedriver verksamhet enligt svensk rätt. Bolagets associationsform 
regleras av den svenska aktiebolagslagen (2005:551).

Koncern (B.5)
Coeli Private Equity AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Coeli Private Equity Management 
II AB, org.nr. 559031-2723.

Anmälningspliktiga personer, större aktieägare samt kontroll av bolaget (B.6)
Per dagen för detta Informationsdokument innehar Coeli Private Equity Management II AB 

samtliga 500 000 stamaktier serie II i Bolaget. 

I nedanstående tabell beskrivs Bolagets ägarstruktur omedelbart före respektive omedelbart 
efter Fusionernas genomförande. Uppgifterna i tabellen baseras på att samtliga Fusioner 
genomförs.

Per dagen för detta Informationsdokument finns det enligt Bolagets kännedom, utöver vad 
som framgår av nedanstående tabell, inga fysiska eller juridiska personer som äger fem procent 
eller mer av aktierna eller rösterna i Coeli Private Equity.

SAMMANFATTNING
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SAMMANFATTNING

Ägande i Coeli Private Equity omedelbart före Fusionernas genomförande

Aktieägare Antal aktier och röster Andel aktier och röster

Coeli Private Equity
Management II AB

500 000 stamaktier serie II 100%

Övriga aktieägare - -

TOTALT 500 000 stamaktier serie II 100%

Ägande i Coeli Private Equity efter Fusionernas genomförande

Aktieägare Antal aktier och röster* Andel aktier och röster

Coeli Private Equity
Management II AB

453 956 stamaktier
1 400 000 stamaktier serie II

18,5%

Övriga aktieägare 8 146 044 stamaktier 81,5%

TOTALT 1 400 000 stamaktier serie II
8 600 000 stamaktier
(10 000 000 röster)

100%

*Endast hela aktier kommer att erläggas som fusionsvederlag till aktieägarna i Årsfonderna. Coeli Private Equity Management II 

AB har åtagit sig att förvärva samtliga fraktioner av aktier varför antalet aktier kan ändras efter Fusionerna. Se mer information 

om hantering av fraktioner under avsnittet ”Fusionsvillkor, bolagsstämmor och tillämplig lag – Fusionsvillkor - Emission av 

fusionsvederlaget och hantering av fraktioner”.

Utvald historisk finansiell information (B.7)
Coeli Private Equity registrerades hos Bolagsverket den 15 augusti 2018. Coeli Private Equity har 
inte bedrivit någon verksamhet tidigare. Styrelserna för Coeli Private Equity och Årsfonderna 
har offentliggjort ett förslag till samgående mellan bolagen genom fusion. Fusionen har vid 
tiden för Informationsdokumentets godkännande inte genomförts. Följaktligen finns ingen 
konsoliderad finansiell information tillgänglig för någon historisk finansiell period. Bolagets 
första räkenskapsår löper från den 15 augusti 2018 till den 31 december 2019 (förlängt 
räkenskapsår). Bolaget har därmed ännu inte avgivit någon årsredovisning eller delårsrapport, 
annat än en delårsrapport för perioden den 15 augusti 2018 till den 20 november 2018.

Den finansiella informationen nedan är hämtad från Bolagets reviderade delårsrapport för 
perioden 15 augusti 2018 till den 20 november 2018. Delårsrapporten har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen (1995:1554) och i enlighet med Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. RFR 2 innebär att Bolaget tillämpar 
samtliga av EU antagna International Financial Reporting (IFRS) utgivna av International 
Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU och uttalanden, med de 
begränsningar som följer av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 för 
juridiska personer.

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (KR)

ÅRETS RESULTAT                                                                                                  

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (KR)  

TILLGÅNGAR    

Omsättningstillgångar        

Kassa och bank    (not 5)   

Summa omsättningstillgångar    

SUMMA TILLGÅNGAR    

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    (not 4)   

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 

Ej registrerat aktiekapital    

Summa bundet eget kapital     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

2018-08-15

2018-11-20

0

2018-11-20

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000
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SAMMANFATTNING

KASSAFLÖDESANALYS (KR) 

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Likvid från emission av aktier
Kassaflöde finansieringsverksamheten

Minskning / ökning av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Proformaredovisning (B.8)
Ändamålet med nedanstående proformainformation är att redovisa den hypotetiska effekten 
som fusionen mellan Coeli Private Equity AB och Årsfonderna hade haft på Bolagets 
resultaträkning för halvårsperioden 1 januari 2018 till 30 juni 2018 om fusionen hade skett den 
1 januari och på balansräkningen per 30 juni 2018 om fusionen skett den 30 juni 2018. 

Proformaredovisningen har endast till syfte att informera och belysa fakta. Proformaredovisningen 
är till sin natur avsedd att beskriva en hypotetisk situation och tjänar således inte till att beskriva 
företagets faktiska ställning eller resultat.

Coeli Private Equity AB, det Övertagande bolaget i fusionen, registrerades hos Bolagsverket 
den 15 augusti 2018. Coeli Private Equity AB har inte bedrivit någon verksamhet tidigare. 
Därför baseras proformaredovisningen på Coeli Private Equity AB:s hypotetiska, ej reviderade, 
räkenskaper för den närmast föregående delårsperioden 1 januari 2018 till 30 juni 2018. Coeli 
Private Equity AB:s hypotetiska och framtida räkenskaper är upprättade årsredovisningslagen 
(1995:1554) och i enlighet med Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, 
Redovisning för juridiska personer. RFR 2 innebär att Bolaget tillämpar samtliga av EU antagna 
International Financial Reporting (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board 
(IASB) sådana de antagits av EU och uttalanden, med de begränsningar som följer av Rådet för 
finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 för juridiska personer.  Fusionsredovisningen 
är upprättad i enlighet med Bokföringsnämndens vägledning av redovisning av fusion (BFNAR 
2003:2). 

Vidare baseras proformaredovisningen på de översiktligt granskade delårsrapporterna 
för samtliga överlåtande bolag, vilka har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Proformaredovisningen har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens vägledning 
av redovisning av fusion (BFNAR 2003:2), samt de redovisningsprinciper som gäller, och 
i fortsättningen kommer att gälla, för det övertagande bolaget Coeli Private Equity AB. 
Proformaredovisningen har granskats av Bolagets revisor.
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SAMMANFATTNING
1. Justeringen avser dels eliminering av befintliga förvaltningsavgifter som inte längre 
kommer att kvarstå efter genomförd fusion och dels en beräkning av en AIF-avgift som 
kommer att tas ut. Förvaltningsavgifterna har tidigare erlagts till Coeli Wealth Management 
AB. Förvaltningsavgifterna ersätts med en AIF-avgift som erläggs löpande till Coeli Asset 
Management AB. Avgiften beräknas som 0,3 procent av förvaltat kapital i det sammanslagna 
bolaget Private Equity AB. Baserat på det förvaltade kapitalet som Årsfonderna gemensamt 
hade per 2018-06-30, uppskattar Bolaget avgiften till ca 1,2 MSEK per halvår.

2. Övriga externa kostnader har justerats för exempelvis kostnader för bank, revision och 
juridiska ombud. Tillägg har gjorts för estimerade börskostnader och styrelsearvode. Bolaget 
har estimerat övriga externa kostnader för det Sammanslagna Bolaget enligt följande:

• Revisionskostnader: I och med fusionen kommer revision endast genomföras för ett 
samlat bolag. Därav justeras de tidigare kostnaderna som ligger lokalt i bolagen bort, och 
ersätts med ett revisionsarvode för Coeli Private Equity AB. Med en jämförelse mellan 
revisionskostnader i de övriga Bolagen inom Coelikoncernen har arvodet estimerats till 
ca 100 TSEK per halvår.

• Juridisk konsultation: De kostnader för löpande juridisk konsultation som legat i de enskilda 
Årsfonderna har avsett ett fast arvoderat arbete för årsstämma varpå kostnaderna kommer 
att justeras ner till att endast avse ett bolag och uppgå till cirka 50 TSEK/halvår. 

• Avgifter Euroclear: Kostnader för administration av utdelningar, registerhållning, aktiebok 
etc. till Euroclear har tidigare legat i respektive Årsfond, men kommer att samlas i Coeli 
Private Equity AB, varpå justering genomförs. En estimering av återkommande kostnader 
för administration av Euroclear görs till ca 15 TSEK/halvår. 

• Banktjänster: Kostnader för banktjänster innehas i respektive Årsfond, men kommer i och 
med fusionen endast att innehas av Coeli Private Equity AB. Kostnaderna är återkommande 
och avser företagspaket och depåavgift och estimeras till ca 5 TSEK/halvår. 

• Avgifter till förvaringsinstitut har erlagts i två av årsfonderna och kommer att uppbäras 
gemensamt i Coeli Private Equity AB efter fusionen. Avgifterna uppgår till 60 TSEK/halvår. 

• Börskostnader: Löpande kostnader till NGM för att det Sammanslagna Bolagets aktier 
förväntas vara upptagna till handel estimeras till ca 80 TSEK per halvår. 

• Styrelsearvodet som utgår till externa styrelseledamöter har estimerats till ca 160 TSEK 
per halvår plus tillägg för sociala avgifter. 

• Kostnad för löpande ekonomiadministration estimeras till ca 180 TSEK/halvår.

I och med ovan estimerade kostnader uppskattas de totala externa kostnaderna för det 
Sammanslagna Bolaget efter fusionen uppgå till 701 TSEK för halvårsperioden 2018-01-01 – 
2018-06-30 vilket föranleder en justering i proformaresultaträkningen på 435 TSEK.

3. I det sammanslagna bolaget kommer det finnas ett aktiekapital om 10 MSEK som baseras 
på 10 miljoner aktier med ett kvotvärde om 1 sek. Med anledning av detta krävs en justering av 
aktiekapitalet i proformabalansräkningen för att öka aktiekapitalet efter sammanslagningen 
av samtliga bolag i fusionen med 1 463 TSEK, för att komma upp till ett aktiekapital om 10 
MSEK. Med anledning av justeringen ska även fritt eget kapital i form av överkursfonden minska
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med samma summa men då det finns en fusionsdifferens om 900 TSEK som ska reflekteras i 
proformabalansräkningen minskas överkursfonden med (1 463 TSEK -900 TSEK = ) 563 TSEK.

Den beräknade fusionsdifferensen om 900 TSEK (vilket i proforman utgörs av rad Summa Eget 
kapital vilket är summan av samtliga justeringar i eget kapital). Fusionsdifferensen är beräknad 
som skillnaden mellan de koncernmässiga värdena på tillgångar och skulder som är hänförliga 
till de överlåtande årsbolagen, och nyemitteringen av stamaktier serie II aktier, baserade 
på den för fusionen framtagna värderingsmodellen. Värderingsmodellen beskrivs närmare 
i avsnittet "Fusionerna - Fastställande av utbytesrelation" i detta Informationsdokument. 
Fusionsdifferensen har beräknats i enlighet med Bokföringsnämndens Allmänna råd (2003:2).

Resultatprognos (B.9)
Ej tillämpligt; Någon resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat görs inte.

Anmärkningar i revisionsberättelse (B.10)
Ej tillämpligt; Det finns inte några anmärkningar i revisionsberättelserna.

Aktier som är emitterade respektive inbetalda (C.3)
Bolagets aktier består av stamaktier och stamaktier serie II. Både stamaktier och stamaktier 
serie II berättigar till en röst per aktie. 

Per dagen för detta dokument uppgår Bolagets registrerade aktiekapital till 500 000 SEK 
fördelat på totalt 500 000 stamaktier serie II. Aktiens kvotvärde är 1 SEK. Samtliga aktier är 
fullt betalda.

När Fusionerna har registrerats hos Bolagsverket och fusionsvederlagsaktierna har emitterats 
kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 10 000 000 SEK fördelat på 10 000 000 aktier, 
varav 8 600 000 stamaktier och 1 400 000 stamaktier serie II. Varje aktie kommer att ha ett 
kvotvärde om 1 SEK.

Utdelningspolitik (C.7) 
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. 

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.

B.34 Investeringsmål 
och 
investeringspolitik

Bolaget har en opportunistisk investeringsstrategi där målsättningen med förvaltningen är 
att skapa en hög avkastning. 

Bolaget erbjuder sina aktieägare en exponering mot Private Equity, dvs onoterade bolag. 
Exponeringen sker främst indirekt genom investeringar i så kallade buy-out fonder med ett 
nordiskt fokus men investeringar kan även ske direkt.  Mervärde till Bolagets investerare skapas 
dels genom en noggrann urvals-, analys- och investeringsprocess samt en redan färdig och 
väldiversifierad sammanslagen portfölj.

Minst 50 procent av Bolagets exponering mot Private Equity kommer från underliggande fonder 
som investerar i onoterade bolag med hemvist i Norden. För att uppnå diversifiering kommer 
Bolaget investera i minst fem enskilda underliggande fonder där ingen enskild fond får utgöra 
mer än 20 procent av exponeringen. Bolaget kan även komma att göra andra värdeskapande, 
långsiktiga investeringar i upp till 20 procent av Bolagets bokförda kapital.

SAMMANFATTNING
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Bolagets likviditetsförvaltning, som utgörs av medel som ännu inte är investerat, kan komma att 
investeras i värdepappersfonder med inriktning på ränteförvaltning med låg risk. Sådana fonder 
kan utgöras av fonder som förvaltas av Coeli Asset Management AB eller dess systerbolag.

Bolagets styrelse kan besluta att avvika från ovan angivna limiter.

B.35 Belåningsgrad Bolaget kan uppta lån upp till 35 procent av Bolagets bokförda kapital.

B.36 Lagstiftning och 
tillsynsmyndighet

Det sammanslagna Bolaget och dess verksamhet kommer att omfattas av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
samt om ändring av direktiv 2003/41/ EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 
1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 ("AIFM-direktivet") och lag (2013:561) om förvaltare av 
alternativa investeringsfonder ("AIF-lagen").

B.37 Typisk investerare Ej tillämpligt. Investeringserbjudandet om fusion riktar sig till samtliga befintliga aktieägare 
i respektive Årsfond.

B.38 Emittentkoncentrat Ej tillämpligt. Bolaget har inte och kommer inte att investera i enskild emittent, företag för 
kollektiva investeringar eller vara exponerade för av en motparts kreditvärdighet eller solvens.

B.39 Investeringar i 
andra företag 
för kollektiva 
investeringar

Ej tillämpligt. Bolaget har inte och kommer inte att investera i enskild emittent, företag för 
kollektiva investeringar eller vara exponerade för av en motparts kreditvärdighet eller solvens.

B.40 Tjänsteleverantörer Bolaget avser att ingå avtal med Coeli Asset Management AB i fråga om förvaltning samt 
med externt kreditinstitut i fråga om förvaringsinstitutstjänster och externt emissionsinstitut. 
Coeli Asset Management AB innehar nödvändiga tillstånd från Finansinspektionen för att 
förvalta alternativa investeringsfonder och står under Finansinspektionens tillsyn. Coeli Asset 
Management AB har enligt avtalet rätt till en årlig avgift om 0,3 procent (ex. mervärdesskatt 
i förekommande fall) av Bolagets redovisade egna kapital. Förvaltningsavgifterna tas ut 
kvartalsvis i förskott. Avgiften avseende förvaringsinstituttjänster uppskattas uppgå till ca 
120 000 kronor per år.

Bolaget har utsett PwC till revisor och PwC kommer att fakturera Bolaget för revision enligt 
löpande taxa.

Bolaget kan i framtiden komma att upphandla tjänster från externa värderingsfirmor och 
legala tjänster.

B.41 Förvaltare, 
förvaringsinstitut 
m.m.

Bolaget avser att ingå ett förvaltningsavtal med Coeli Asset Management AB och utse Coeli 
Asset Management AB till AIF-förvaltare. 

I och med att reglerna i AIF-lagen kommer att bli tillämpliga på Bolaget när Fusionerna 
genomförs finns krav på att Bolaget skall använda sig av ett förvaringsinstitut som bl.a. skall 
förvara Bolagets tillgångar och kontrollera att köp och inlösen av andelar i Bolaget sker i 
enlighet med lag och bolagsordning. Bolaget avser att utse Skandinaviska Enskilda Banken 
AB (”SEB”) som förvaringsinstitut för Bolaget.

Coeli Asset Management AB och SEB lyder under svensk lagstiftning.

B.42 Nettoandelsvärde Bolagets investeringar kommer att värderas löpande för att fastställa vid var till gällande 
nettovärde av Bolagets tilltångar, detta görs åtminstone i samband med hel- och halvårsskifte 
och offentliggörs i årsredovisning respektive halvårsrapport. Värderigen kommer att utföras 
utifrån för branschen sedvanliga värderingsprinciper, t.ex. utifrån av International Private 
Equity and Venture Capital Valuation Guidelines. Efter slutförandet av Fusionerna kommer 
värdering även genomföras vid samband med ökning eller minskning av kapitalet i Bolaget i 
enlighet med AIF-lagen.

B.43 Paraplyföretag Ej tillämpligt. Bolaget är inte ett paraplyföretag för kollektiva investeringar.

B.44 Nystartad 
verksamhet

Verksamheten är nystartad under 2018. Bolagets första räkenskapsår löper från den 15 augusti 
2018 till den 31 december 2019 (förlängt räkenskapsår). Bolaget har därmed ej ännu avgivit 
någon årsredovisning. Bolaget har avgivit en delårsrapport för perioden 15 augusti 2018 till 
den 20 november 2018, som reviderats av Bolagets revisor. Delårsrapporten utgör en del av 
detta Informationsdokument och ska läsas som en del därav.

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING



13

B.45 Portfölj För närvarande har Bolaget inga innehav. Efter det att Fusionerna genomförts enligt detta 
Informationsdokument kommer Bolagets portfölj bestå av de innehav som Årsfonderna för 
närvarande har.  

Samtliga Årsfonder har portföljer bestående av investeringar i Private Equity-fonder som i sin 
tur gör direktinvesteringar i onoterade bolag. Nedan presenteras en sammanfattning av de 
fonder som Årsfonderna har utfäst kapital till. Det är denna sammansättning som Bolagets 
portfölj kommer att ha efter genomförd fusion, förutsatt att Fusionsplanen godkänns av 
samtliga Årsfonder. 

Struktur/Fond                 Utfäst kapital1                 
Adelis I                                   60 MSEK
BWB II                                   27 MDKK/ 37,5 MSEK
CapMan Buyout Fund IX 3 MEUR/ 31 MSEK
CapMan Buyout Fund X 8 MEUR/ 82,8 MSEK
CNI IV                                   30 MSEK
Herkules III                  79 MNOK/ 86,1 MSEK
Herkules IV                  55 MNOK/ 60 MSEK
Intera III                                   2,5 MEUR/ 25,9 MSEK
Karnell III                                   5 MEUR/ 51,8 MSEK
Norvestor VI                  2,5 MNOK/ 68,1 MSEK
Norvestor VII                  25 MNOK/ 27,3 MSEK
Polaris IV                                   50 MDKK/ 69,5 MSEK
Priveq IV                                    65 MSEK
Priveq V                                  40 MSEK
Segulah V                                  60 MSEK
Vaaka II                                  6 MEUR/ 62,1 MSEK
Valedo II                                  80 MSEK
Valedo III                                  50 MSEK
1) Omräkanat med valutakurser per 2018-09-27 (Riksbanken)

B.46 Senaste 
nettovärdet

Ej tillämpligt. Bolaget har ännu inte fastställt något nettovärde.

AVSNITT C – VÄRDEPAPPER

C.1 Slag av 
värdepapper

Erbjudandet avser emission av nya stamaktier och stamaktier serie II. ISIN-numret för dessa 
stamaktier är SE0012012268 och för stamaktier serie II är SE0012012276. 

Notera att i Euroclears system benämns Coeli Private Equitys stamaktier för AK och stamaktier 
serie II för AK A 2.

De aktier som avses tas upp till handel är de 8 600 000 stamaktier som emitteras i samband 
med Fusionerna. Bolagets styrelse har för avsikt att ansöka om notering av stamaktierna vid 
Nordic AIF, en del av den reglerade marknaden som drivs av Nordic Growth Market NGM 
AB. Notering av stamaktierna är ett krav som lag (2013:561) om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder (”AIF-lagen”) uppställer för att möjliggöra marknadsföring av aktierna till 
icke-professionella investerare. Styrelsen kommer att på Bolagets hemsida informera om övrig 
för noteringen relevant information.

C.2 Valuta Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK).

C4 Rättigheter som 
sammanhänger 
med 
värdepapperen

Stamaktier och stamaktier serie II har samma röst rätt men skiljer sig åt vad gäller rätten till 
utdelning. De nya stamaktier serie II som emitteras som fusionsvederlag medför rätt till utdelning 
först när innehavare av stamaktier, genom utdelning, genom annan värdeöverföring enligt 17 
kap 2 § aktiebolagslagen eller i samband med att bolaget likvideras, har erhållit utdelning med 
ett belopp motsvarande 115 procent av det medelvärde som kommer att åsättas stamaktier i 
samband med att aktie av sådant aktieslag utges som fusionsvederlag vid Fusionerna, dock 
lägst aktiens kvotvärde.

C.5 Eventuella 
överlåtelse-
inskränkningar

Ej tillämpligt; Det saknas formella inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktien.

C.6 Upptagande till 
handel på reglerad 
marknad

Bolagets aktier är inte och har inte tidigare varit föremål för organiserad handel. Bolagets 
styrelse har för avsikt att ansöka om notering av stamaktier vid marknadsplatsen Nordic AIF, 
en del av den reglerade marknaden som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Noteringen 
av stamaktier är ett krav som lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
(”AIF-lagen”) uppställer för att möjliggöra marknadsföring av aktierna till icke-professionella 
investerare.

SAMMANFATTNING
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AVSNITT D - RISKER

D.1 Risker relaterade 
till Bolaget och 
branschen 

En investering i aktierna i Coeli Private Equity är förknippad med flera risker. Ett antal faktorer 
påverkar eller kan komma att påverka i Coeli Private Equity:s verksamhet både direkt och 
indirekt. Utöver detta avsnitt bör investerarna även beakta avsnittet ”Riskfaktorer” och övrig 
information i detta Informationsdokument.

Bolagets verksamhet påverkas av ett antal risker vars effekter skulle kunna ha en negativ 
inverkan på Bolagets framtid, vilka måste beaktas vid bedömningen av Bolagets framtida 
utveckling. Av riskerna kan nämnas (i) att Bolaget avser att göra olika riskkapitalinvesteringar, 
i vilka den potentiella värdeökningen ofta är stor men även förknippad med hög risk i form av 
att avkastning kan bli sämre än förväntat eller rentav utebli om förvaltarna i de underliggande 
investeringsobjekten inte lyckas genomföra fördelaktiga investeringar och avyttringar, vilket 
innebär att en investerare riskerar att förlora hela eller delar av investerat kapital, (ii) att 
Bolagets aktieägare i samband med likvidation av Bolaget kan erhålla utskiftad egendom i 
form av andelar i andra bolag som kan vara svåra att realisera till likvida medel, (iii) att Bolagets 
möjlighet att investera kan begränsas om förändringar i lagstiftning och andra regelverk medför 
särskilda krav på investerare, (iv) att det finns risk för att Bolaget inte kan investera i de objekt 
som Bolaget önskar, vilket kan innebära att avkastningen inte blir så hög som förväntats, 
(v) att det Sammanslagna Bolagets möjlighet att investera kan begränsas om förändringar i 
lagstiftning och andra regelverk medför särskilda krav på investerare eller på det Sammanslagna 
Bolaget. Eventuella betungande förändringar i det regelverk som är tillämpligt kan medföra 
negativa konsekvenser för det Sammanslagna Bolaget och investerarna, samt (vi) att det 
Sammanslagna Bolaget i framtiden kan komma att bli beroende av ytterligare finansiering för 
att exempelvis utveckla och komplettera fondportföljen. I den mån det Sammanslagna Bolaget 
skaffar ytterligare finansiering genom att emittera aktier eller aktierelaterade instrument 
kommer Bolagets aktieägare att drabbas av utspädning i den mån sådana nyemissioner sker 
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Eventuell lånefinansiering medför att det 
Sammanslagna Bolagets skulder ökar, vilket i sig påverkar Bolagets soliditet. Även om avsikten 
är att investera lånade medel till en avkastning som överstiger låneräntan finns det risk för att 
avkastningen blir lägre, vilket kan få till konsekvens att den totala avkastningen till investerarna 
blir lägre eller i värsta fall uteblir samt att investerarna inte återfår det investerade kapitalet.

Det kan finnas risker hänförliga till branschen och verksamheten som inte är kända för Bolaget 
vid tidpunkten för detta Informationsdokument. 

D.3 Risker relaterade 
till värdepapperen

Potentiella investerare ska vara medvetna om att en investering i Bolaget och Bolagets 
finansiella instrument innebär en betydande risk. Sådana risker kan leda till att priset på Coeli 
Private Equitys aktier faller avsevärt och investerare riskerar att förlora hela eller delar av sin 
investering. Nedanstående riskfaktorer, som beskrivs utan särskild ordning och utan anspråk 
på att vara uttömmande, bedöms utgöra de huvudsakliga riskerna relaterade till Fusionerna 
och Coeli Private Equitys aktier. 

De huvudsakliga riskerna är (i) att Årsfonderna och Coeli Private Equity riskerar negativa 
konsekvenser om inte samtliga Fusioner genomförs. Exempelvis kan värdet på Bolagets 
aktier falla kraftigt och en stor del av kostnaderna för Fusionerna måste betalas oavsett om 
Fusionerna slutförs eller inte, (ii) att det inte finns några garantier för att det Sammanslagna 
Bolaget kommer att generera tillräckligt resultat för att kunna göra aktieutdelningar och även 
om så skulle vara fallet finns det risk för att bolagsstämman väljer att återinvestera istället 
för att göra utdelningar, (iii) att bristande likviditet kan leda till försämrade möjligheter för 
investerarna att avyttra aktierna till gynnsamma marknadsmässiga villkor, (iv) att allmänna 
marknadsförutsättningar och förändringar i den globala finansiella marknaden och globala 
ekonomierna samt ändrade generella marknadsvillkor, såsom ränte- eller valutakurser, 
aktiekurser och värdet på finansiella tillgångar riskerar att leda till att värdet på aktierna och 
i det Sammanslagna Bolaget sjunker, (v) att det är svårt att förutse vilket intresse Bolagets 
stamaktier kommer att få vid upptagande till handel vid en reglerad marknad. Om likvid handel 
inte kan utvecklas eller om sådan handel inte blir varaktig kan det medföra svårigheter för 
aktieägare att sälja sina aktier. Det finns risk för att Bolaget inte kommer att gå med vinst 
eller att aktierna inte ökar i värde eller förlorar i värde. Kursvariationer kan uppkomma genom 
stora förändringar av köp- och säljvolymer och behöver inte nödvändigtvis ha ett samband
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med Bolagets underliggande värde. Aktiemarknaden i allmänhet och Bolagets aktie i synnerhet 
kan komma att påverkas av psykologiska faktorer. Psykologiska faktorer och dess effekter på 
värdet på Bolagets aktier är i många fall svåra att förutse och kan komma att påverka värdet av 
Bolagets aktier negativt, samt (vi) att aktieägarna vid framtida notering av det Sammanslagna 
Bolaget kommer att gå från ett onoterat aktieinnehav till ett noterat aktieinnehav. Det kommer 
att aktualisera en skatteeffekt vid utdelningar och kapitalvinster som leder till en förhöjd 
skattesats. Det är främst de aktieägare som kommer att äga aktier i det Sammanslagna Bolaget 
via egna onoterade bolag som berörs eftersom de går från en skattesats om noll procent till 
beskattning motsvarande 22 procent. Fysiska personer som äger aktierna i det Sammanslagna 
Bolaget via vanliga aktiedepåer kommer enbart att få en marginellt förhöjd skattesats, från 
25 procent till 30 procent.

AVSNITT E - INFORMATION OM ERBJUDANTDET

E.1 Emissionsbelopp 
och emissions-
kostnader  

Bolaget kommer som ett led i Fusionerna att genomföra en nyemission av sammanlagt 9 500 
000 aktier, varav 8 600 000 utgör stamaktier och 900 000 stamaktier serie II, att utgöra 
fusionsvederlag för aktier i Årsfonderna. Nyemissionen leder ej till likviditetstillskott för Coeli 
Private Equity utan används som fusionsvederlag till de nuvarande aktieägarna i Årsfonderna. 
Emissionskostnaderna uppgår till cirka 2,5 MSEK. 

E.2a Motiv och 
användning av 
emissionslikviden

Årsfondernas och Coeli Private Equitys styrelser bedömer att ett samgående av Årsfonderna 
och Coeli Private Equity kommer att öka aktieägarnas möjlighet till avkastning genom 
att samla allt kapital i Årsfonderna till ett gemensamt bolag där kapitalutnyttjandet ökar. 
Sammanläggningen bedöms därtill förbättra kundupplevelsen genom bättre avkastning och 
ökad transparens och likviditet. 

Förbättrad avkastningsstruktur: Allokeringen av vinstmedel förbättras för investerarna genom 
att förvaltningsavgiften sänks från tidigare 1,0 procent i Årsfonderna till 0,3 procent i det 
Sammanslagna Bolaget samt att den tidigare årliga utdelningen som Årsfonderna betalade 
till Coeli Private Equity Management om 1,5 procent försvinner i och med Fusionen. Avgiften 
avseende förvaringsinstituttjänster uppskattas uppgå till ca 120 000 kronor per år.

Kostnadssynergier: Fusionerna kommer att leda till kostnadsbesparande synergier gällande 
exempelvis löpande kostnader för revisorer, transaktioner, distributioner, jurister och 
förvaringsinstitut som efter fusionerna kommer att sammanlagt bli lägre med anledning av att 
det kommer att vara ett bolag istället för nio. Administrationen av enbart ett bolag kommer 
också att spara in på arbetstimmar och mängden kontroller som behöver genomföras. 

Konkurrenskraft: Coeli Private Equity kommer efter Fusionerna att vara ett betydligare större 
investmentbolag än de tidigare Årsfonderna. Bolaget kommer med det att ha en större tyngd 
och robusthet i exempelvis förhandlingar med motparter, till exempel banker, revisorer och 
jurister. Ett större bolag får en helt annan uppmärksamhet och service och även förmåner från 
sina samarbetspartners. Det Sammanslagna Bolaget blir även mer attraktiv som investerare i 
våra målfonder, i och med att strukturen inte är tidsbegränsad. Det ligger till grund för en mer 
långsiktig och god relation med våra målfonder. Bolaget kommer att ha en helt unik portfölj 
bestående av Private Equity-fonder med hög diversifiering både gällande branscher och 
årgångar (vintage) som de underliggande fonderna investerat i. Den historiken som kommer 
finnas i Bolaget kommer att göra det möjligt att fortsätta investera och skapa värde samtidigt 
som en hög direktavkastning i form årliga utdelningar upprätthålls. 

Mot ovan angivna bakgrund gör styrelserna i Årsfonderna och Coeli Private Equity bedömningen 
att sammanslagningen av Årsfonderna skapar ett bolag med ett mer attraktivt kunderbjudande, 
starkare marknadsposition och ökad konkurrenskraft. 

Ej tillämplig; Ingen emissionslikvid erhålls i samband med Fusionerna. 

E.3 Fusionernas 
former och villkor

Genomförandet av Fusionerna är villkorat av: 

1. att aktieägarna i Coeli Private Equity vid en bolagsstämma beslutar om att (i) godkänna 
Fusionsplanerna, (ii) godkänna styrelsernas beslut om emission av de aktier som utgör 
fusionsvederlag och (iii) anta ny bolagsordning med de ändringar som är ett led i genomförandet 
av Fusionerna;
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2. att aktieägarna i minst sju (7) av nio (9) Årsfonder vid en bolagsstämma beslutar om att 
(i) godkänna Fusionsplanerna och (ii) genomföra utdelning avseende preferensaktier P1 för 
räkenskapsåret 2018;

3. att erforderliga godkännanden av de ägarförändringar som sker till följd av Fusionerna, i 
den utsträckning så krävs, har inhämtats och erhållits från berörda avtalsparter i enlighet med 
de investeringsavtal som ingåtts av respektive Årsfond;

4. att alla tillstånd och godkännanden av myndigheter som är nödvändiga för Fusionerna har 
erhållits på villkor som är acceptabla för Årsfonderna och Coeli Private Equity, enligt styrelsens 
i respektive bolag bedömning;

5. att Fusionerna inte helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras på grund av lagar, 
domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller liknande; och

6. att inte någon förändring, omständighet eller händelse eller följd av förändringar, 
omständigheter eller händelser har inträffat som haft, eller som rimligen skulle kunna förväntas 
ha, en väsentlig negativ effekt på den finansiella ställningen eller verksamheten för Årsfonderna 
eller Coeli Private Equity efter sammanslagningen, innefattande bl.a. Årsfondernas eller Coeli 
Private Equitys omsättning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital, tillgångar eller att – enligt 
styrelsernas bedömning – inte tillräckligt många Årsfonder har godkänt framlagda Fusionsplaner 
och därmed inte kommer att gå vidare med fusionsförfarandet.

Har de villkor som framgår ovan inte uppfyllts och minst sju (7) av nio (9) av Fusionerna 
registrerats senast den 30 juni 2019 kommer Fusionerna inte att genomföras och Fusionsplanerna 
kommer att upphöra att gälla, dock att Fusionerna ska avbrytas och Fusionsplanerna upphöra 
att gälla endast, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, om den bristande uppfyllelsen är av 
väsentlig betydelse för Fusionerna eller Coeli Private Equity. Styrelserna i Årsfonderna och i Coeli 
Private Equity förbehåller sig rätten att genom ett gemensamt beslut helt eller delvis frånfalla 
ett, flera eller samtliga av ovanstående villkor. Styrelserna i Årsfonderna och i Coeli Private 
Equity har, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, rätt att genom ett gemensamt beslut 
bestämma att skjuta upp det senaste datumet för uppfyllande av villkoren för genomförande 
av Fusionerna från den 30 juni 2019 till ett senare datum.  

Som vederlag för Fusionerna erhåller aktieägarna i Årsfonderna aktier i Coeli Private Equity. 
Fusionsvederlaget kommer att fördelas enligt följande tabell, beroende av varje aktieägares 
aktieinnehav i respektive Årsfond.

Årsfond Fusionsvederlag för 
preferensaktier P1

Fusionsvederlag för 
preferensaktier P2

Årsfond
2007

För varje preferensaktie P1 i Årsfond 
2007 erhålls 0,0398 nya stamaktier 
samt 0,2 nya stamaktier serie II i det 
Sammanslagna Bolaget. 

En aktieägare i Årsfond 2007 som 
innehar 100 preferensaktier P1 erhåller 
sålunda 3,98 nya stamaktier samt 20 nya 
stamaktier serie II i det Sammanslagna 
Bolaget.

För varje preferensaktie P2 i Årsfond 
2007 erhålls 0,9450 nya stamaktier i 
det Sammanslagna Bolaget.

En aktieägare i Årsfond 2007 som 
innehar 100 preferensaktier P2 erhåller 
sålunda 94,50 nya stamaktier i det 
Sammanslagna Bolaget.

Årsfond 
2008

För varje preferensaktie P1 i Årsfond 
2008 erhålls 0,0501 nya stamaktier 
samt 0,2 nya stamaktier serie II i det 
Sammanslagna Bolaget. 

En aktieägare i Årsfond 2008 som 
innehar 100 preferensaktier P1 erhåller 
sålunda 5,01 nya stamaktier samt 20 nya 
stamaktier serie II i det Sammanslagna 
Bolaget.

För varje preferensaktie P2 i Årsfond 
2008 erhålls 0,7460 nya stamaktier i 
det Sammanslagna Bolaget.

En aktieägare i Årsfond 2008 som 
innehar 100 preferensaktier P2 erhåller 
sålunda 74,60 nya stamaktier i det 
Sammanslagna Bolaget.
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Årsfond 
2009

För varje preferensaktie P1 i Årsfond 
2009 erhålls 0,0402 nya stamaktier 
samt 0,2 nya stamaktier serie II i det 
Sammanslagna Bolaget. 

En aktieägare i Årsfond 2009 som 
innehar 100 preferensaktier P1 erhåller 
sålunda 4,02 nya stamaktier samt 20 nya 
stamaktier serie II i det Sammanslagna 
Bolaget.

För varje preferensaktie P2 i Årsfond 
2009 erhålls 3,8470 nya stamaktier i 
det Sammanslagna Bolaget.

En aktieägare i Årsfond 2009 som 
innehar 100 preferensaktier P2 erhåller 
sålunda 384,70 nya stamaktier i det 
Sammanslagna Bolaget.

Årsfond 
2010

För varje preferensaktie P1 i Årsfond 
2010 erhålls 0,0858 nya stamaktier 
samt 0,2 nya stamaktier serie II i det 
Sammanslagna Bolaget. 

En aktieägare i Årsfond 2010 som 
innehar 100 preferensaktier P1 erhåller 
sålunda 8,58 nya stamaktier samt 20 nya 
stamaktier serie II i det Sammanslagna 
Bolaget.

För varje preferensaktie P2 i Årsfond 
2010 erhålls 2,8869 nya stamaktier i det 
Sammanslagna Bolaget.

En aktieägare i Årsfond 2010 som 
innehar 100 preferensaktier P2 erhåller 
sålunda 288,69 nya stamaktier i det 
Sammanslagna Bolaget.

Årsfond 
2011

För varje preferensaktie P1 i Årsfond 
2011 erhålls 0,1100 nya stamaktier 
samt 0,2 nya stamaktier serie II i det 
Sammanslagna Bolaget. 

En aktieägare i Årsfond 2011 som innehar 
100 preferensaktier P1 erhåller sålunda 
11,00 nya stamaktier samt 20 nya 
stamaktier serie II i det Sammanslagna 
Bolaget.

För varje preferensaktier P2 i Årsfond 
2011 erhålls 2,4527 nya stamaktier i det 
Sammanslagna Bolaget.

En aktieägare i Årsfond 2011 som 
innehar 100 preferensaktier P2 erhåller 
sålunda 245,27 nya stamaktier i det 
Sammanslagna Bolaget.

Årsfond
2012

För varje preferensaktie P1 i Årsfond 
2012 erhålls 0,1260 nya stamaktier 
samt 0,2 nya stamaktier serie II i det 
Sammanslagna Bolaget. 

En aktieägare i Årsfond 2012 som innehar 
100 preferensaktier P1 erhåller sålunda 
12,60 nya stamaktier samt 20 nya 
stamaktier serie II i det Sammanslagna 
Bolaget.

För varje preferensaktier P2 i Årsfond 
2012 erhålls 4,4179 nya stamaktier i det 
Sammanslagna Bolaget.

En aktieägare i Årsfond 2012 som 
innehar 100 preferensaktier P2 erhåller 
sålunda 441,79 nya stamaktier i det 
Sammanslagna Bolaget.

Årsfond 
2013

För varje preferensaktie P1 i Årsfond 
2013 erhålls 0,1860 nya stamaktier 
samt 0,2 nya stamaktier serie II i det 
Sammanslagna Bolaget. 

En aktieägare i Årsfond 2013 som innehar 
100 preferensaktier P1 erhåller sålunda 
18,60 nya stamaktier samt 20 nya 
stamaktier serie II i det Sammanslagna 
Bolaget.

För varje preferensaktier P2 i Årsfond 
2013 erhålls 2,3151 nya stamaktier i det 
Sammanslagna Bolaget.

En aktieägare i Årsfond 2013 som 
innehar 100 preferensaktier P2 erhåller 
sålunda 231,51 nya stamaktier i det 
Sammanslagna Bolaget.

Årsfond 
2014

För varje preferensaktie P1 i Årsfond 
2014 erhålls 0,1061 nya stamaktier 
samt 0,2 nya stamaktier serie II i det 
Sammanslagna Bolaget. 

En aktieägare i Årsfond 2014 som 
innehar 100 preferensaktier P1 erhåller 
sålunda 10,61 nya stamaktier samt 20 nya 
stamaktier serie II i det Sammanslagna 
Bolaget.

För varje preferensaktie P2 i Årsfond 
2014 erhålls 2,4163 nya stamaktier i det 
Sammanslagna Bolaget.

En aktieägare i Årsfond 2014 som 
innehar 100 preferensaktier P2 erhåller 
sålunda 241,63 nya stamaktier i det 
Sammanslagna Bolaget.
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Årsfond 
2015

För varje preferensaktie P1 i Årsfond 
2015 erhålls 0,1640 nya stamaktier 
samt 0,2 nya stamaktier serie II i det 
Sammanslagna Bolaget. 

En aktieägare i Årsfond 2015 som innehar 
100 preferensaktier P1 erhåller sålunda 
16,40 nya stamaktier samt 20 nya 
stamaktier serie II i det Sammanslagna 
Bolaget.

För varje stamaktie i Årsfond 2015 
erhålls 2,3858 nya stamaktier i det 
Sammanslagna Bolaget.

En aktieägare i Årsfond 2015 som 
innehar 100 preferensaktier P2 erhåller 
sålunda 238,58 nya stamaktier i det 
Sammanslagna Bolaget.

Endast hela aktier i Coeli Private Equity kommer att erläggas som fusionsvederlag till aktieägare 
i Årsfonderna. Coeli Private Equity och Årsfonderna kommer att uppdraga emissionsinstitutet 
Aktieinvest att lägga samman alla uppkomna fraktioner av stamaktier i Coeli Private Equity 
(”Fraktioner”) som inte berättigar till en hel stamaktie i Coeli Private Equity som fusionsvederlag 
och därefter sälja dessa aktier till Coeli Private Equity Management II AB, som har åtagit sig att 
förvärva samtliga sådana aktier. Redovisning av försäljningslikviden från försäljningen av de 
aktier som motsvarar Fraktionerna ska ske genom Aktieinvests försorg och försäljningslikviden 
därefter utbetalas till de som är berättigade till det i proportion till värdet av de Fraktioner 
som de innehar omedelbart före försäljningen. Denna betalning ska ske senast tio bankdagar 
efter sådan försäljning av Fraktionerna.

Skulle inte det sammanlagda antalet Fraktioner motsvara ett helt antal aktier kommer Coeli 
Private Equity Management II AB att tillskjuta motsvarande belopp i kontanter, det vill säga 
högst ett belopp motsvarande försäljningslikviden för en aktie vid den beskrivna försäljningen. 

Efter det att extra bolagsstämmor i minst sju (7) Årsfonder har fattat nödvändiga beslut för att 
genomföra Fusionerna och Bolagsverket har registrerat dessa fusioner kommer samtliga aktier 
i de fusionerade Årsfonderna att ersättas med nyemitterade aktier i Bolaget. Berättigade att 
erhålla fusionsvederlag kommer vara de aktieägare som är upptagna i fusionerade Årsfonders 
aktiebok per dagen för Bolagsverkets slutliga registrering av Fusionerna. Förutsatt att 
Fusionsplanerna godkänns av berörda Årsfonders extra bolagsstämmor kommer aktieägarna 
att utan vidare åtgärd erhålla fusionsvederlaget. 

E.4 Intressen och 
intressekonflikter

Mikael Larsson är styrelseledamot i samtliga Årsfonder och i Coeli Private Equity. Han är även 
majoritetsaktieägare i Coeli Holding som äger samtliga utestående aktier i Coeli Private Equity 
Management II AB som i sin tur innehar samtliga utestående aktier i Coeli Private Equity och 
alla utestående Prerensaktier P1 i Årsfonderna. Mikael Larsson är även indirekt ägare av Coeli 
Asset Management AB som förväntas bli förvaltare åt Coeli Private Equity AB. 

Henrik Arfvidsson är verkställande direktör i Årsfonderna och styrelseledamot tillika 
verkställande direktör i Coeli Private Equity. Henrik Arfvidsson är minoritetsägare i Coeli Holding 
och anställd i Coeli Asset Management AB, samt uppbär ersättning från ett antal olika bolag 
inom Coelikoncernen.

Mot bakgrund av de beskrivna förhållandena ovan finns således en risk för att intressekonflikter 
kan föreligga eller uppkomma framgent då styrelsen i Årsfonderna och i Coeli Private 
Equity fattar beslut med anledning av frågor relaterade till Fusionerna.  För att hantera 
intressekonflikter har styrelserna i Coeli Private Equity och Årsfonderna antagit etiska regler.

Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med Fusionerna och erhåller ersättning 
på löpande räkning för utförda tjänster enligt avtal. Därutöver har inte Advokatfirman Lindahl 
KB några ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.  

Det bedöms i övrigt inte föreligga några intressekonflikter som i enlighet med det ovanstående 
har ekonomiska eller andra intressen i erbjudandet om Fusionerna.
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Det Sammanlagda Bolaget är en så kallad alternativ investeringsfond och avser att utse Coeli 
Asset Management AB som sin förvaltare. I och med att Coeli Asset Management AB även är 
anvarig förvaltare för flera andra liknande strukturer uppstår potentiella intressekonflikter. En 
intressekonflikt är, i det fall Coeli Asset Management AB inte skulle ha tillräckliga resurser för 
att hantera samtliga av sina uppdrag, att Coeli Asset Management AB väljer att prioritera övriga 
uppdrag framför uppdraget med det Sammanlagda Bolaget. Coeli Asset Management AB kan 
även för det Sammanlagda Bolagets räkning investera i andra liknande bolag som förvaltas 
av Coeli Asset Management AB. Intressekonflikterna hanteras genom att det Sammanlagda 
Bolagets styrelse kommer följa upp uppdragsavtalet på varje styrelsemöte och har som sista 
åtgärd möjlighet att byta uppdragstagare. Coeli Asset Management AB har även en skyldighet 
i lag att agera i det Sammanlagda Bolagets intresse och ska enbart investerara i de objekt som 
de finner lämpliga för det Sammanlagda Bolaget. Coeli Asset Management AB ska således, 
när det investerar i andra bolag som förvaltas av densamma, säkerställa att investeringen är 
i aktieägarnas intresse. 

E.5 Säljare av vär-
depapperen och 
lock-up avtal

Ej tillämpligt; Fusionen innefattar inte några säljare av aktier eller lock up-avtal. 

E.6 Utspädningseffekt Nyemissionen i samband med Fusionerna kommer att medföra att antalet aktier i Coeli 
Private Equity ökar med 9 500 000 aktier till sammanlagt 10 000 000 aktier (varav 8 600 
000 stamaktier och 1 400 000 stamaktier serie II), vilket motsvarar en utspädning om cirka 
95 procent av aktiekapitalet och rösterna efter emissionen av de nya aktierna.

E.7 Kostnader för 
investeraren

Ej tillämpligt; Bolaget tar inte ut några avgifter från investerarna.

SAMMANFATTNING
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RISKFAKTORER

GENERELL INTRODUKTION TILL RISKAVSNITTET 
Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant 
analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för det 
Sammanslagna Bolagets framtida utveckling. Utöver allmänna 
investeringsrisker, en allmän omvärldsbedömning och annan 
information i detta Informationsdokument, däribland de 
omständigheter som beskrivs i avsnittet ”Viktig information 
– Framåtriktade uttalanden”, bör nedan beskrivna risker 
beaktas innan ett beslut om att rösta för någon eller några av 
Fusionerna fattas.

Nedanstående risker och osäkerhetsfaktorer kan ha en 
väsentligt negativ inverkan på det Sammanslagna Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat. De kan 
även medföra att aktierna i det Sammanslagna Bolaget 
minskar i värde, vilket skulle kunna leda till att aktieägare i 
det Sammanslagna Bolaget förlorar hela eller delar av sitt 
investerade kapital. Ytterligare risker som för närvarande inte 
är kända för varken Coelikoncernen, Årsfonderna eller Coeli 
Private Equity, eller som för närvarande inte bedöms utgöra 
risker, kan också komma att ha motsvarande negativ påverkan. 
Vid osäkerhet gällande riskbedömning bör råd inhämtas från 
kvalificerade rådgivare.

V E R K S A M H E T S R E L AT E R A D E  R I S K E R  F Ö R  D E T 
SAMMANSLAGNA BOLAGET
Det Sammanslagna Bolagets värdeutveckling 
Årsfonderna ska slås samman till ett gemensamt bolag 
med ökat kapitalutnyttjande och därmed ökad möjlighet 
för avkastning till aktieägare. Detta kan ställas i jämförelse 
mot nuvarande struktur vilken består av nio Årsfonder. Det 
Sammanslagna Bolagets värde kommer i all väsentlighet 
vara beroende av utvecklingen på de investeringar som 
den nya gemensamma fonden gör samt resultatet av det 
Sammanslagna Bolagets hantering av likvida medel. Det 
finns risk för att det Sammanslagna Bolagets tillgångar inte 
ökar i värde, eller att värdet inte förblir intakt, vilket innebär 
att det finns en risk för att investerat kapital inte kan återfås i 
samband med en likvidation av bolaget. Det bör understrykas 
att det Sammanslagna Bolaget nästan uteslutande kommer 
att investera i investeringsobjekt som i första hand riktar sig 
till institutionella investerare och att dessa i vissa fall kan ha 
en riskbild som skiljer sig från de objekt som privatpersoner 
vanligtvis investerar i, exempelvis genom att de underliggande 
investeringsobjekten är färre och att det därmed är en 
mer begränsad riskspridning. Det finns således en risk för 
att investerarna inte återfår det investerade kapitalet i det 
Sammanslagna Bolaget.
 
Likviditetsförvaltning
Det Sammanslagna Bolagets värde kommer även att vara 
beroende av hur bolaget förvaltar det kapital som inte är 
uppbundet i de underliggande riskkapitalinvesteringarna, 
s.k. likviditetsförvaltning. Likviditetsförvaltningen kommer 
ske i begränsad utsträckning då Bolaget ämnar inneha 
en låg kassabehållning. Enligt Bolagets strategi och 
placeringsinriktning kan det kapital som inte är investerat i 
riskkapitalfonder komma att placeras i värdepappersfonder 

med inriktning på ränteförvaltning med låg risk. Sådana 
fonder kan utgöras av fonder som förvaltas av Coeli Asset 
Management AB eller dess systerbolag. Det finns risk för 
att avkastningen på förvaltningen inte blir som förväntat, 
eller att det förvaltade kapitalet minskar i värde, och det 
finns således en risk för att det kapital som omfattas av 
likviditetsförvaltningen inte kan återfås i samband med en 
likvidation av det Sammanslagna Bolaget.

Risker relaterade till finansiering av det Sammanslagna 
Bolagets verksamhet
Det finns risk för att det Sammanslagna Bolaget i framtiden 
kan komma att bli beroende av ytterligare finansiering för att 
exempelvis utveckla och komplettera fondportföljen. Detta är 
en framtida risk och inte något som kommer att aktualisera 
sig omgående efter det att Fusionerna slutförts. Desto färre 
Årsfonder som fusioneras in i det Sammanslagna Bolaget, 
desto större är risken för att det Sammanslagna Bolaget 
kommer att behöva ytterligare finansiering för att utveckla och 
komplettera fondportföljen. Risken är också begränsad av att 
Fusionerna villkoras av att minst sju (7) av Fusionerna slutförs. 

I den mån det Sammanslagna Bolaget skaffar ytterligare 
finansiering genom att emittera aktier eller aktierelaterade 
instrument kommer Bolagets aktieägare att drabbas av 
utspädning i den mån sådana nyemissioner sker med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt. Eventuell lånefinansiering 
medför att det Sammanslagna Bolagets skulder ökar, vilket i sig 
påverkar Bolagets soliditet. Även om avsikten är att investera 
lånade medel till en avkastning som överstiger låneräntan 
finns det risk för att avkastningen blir lägre, vilket kan få till 
konsekvens att den totala avkastningen till investerarna blir 
lägre eller i värsta fall uteblir samt att investerarna inte återfår 
det investerade kapitalet.

Det finns risk för att det Sammanslagna Bolaget inte i 
erforderlig grad lyckas uppnå ytterligare finansiering om ett 
sådant behov skulle uppstå. Det Sammanslagna Bolaget kan 
då tvingas att avyttra sina tillgångar tidigare än planerat, 
vilket långsiktigt skulle försämra bolagets möjligheter att nå 
lönsamhet.

Kompetens
Coel i  Asset  Management  AB kommer att  sköta 
portföljförvaltning åt det Sammanslagna Bolaget enligt avtal. 
Det är därför väsentligt att Coeli Asset Management AB och 
andra bolag inom Coelikoncernen har förmåga att attrahera 
och behålla personal med hög kompetens och erfarenhet. 
Konkurrensen om personer med nödvändig kompetens är 
hård, och tillgången på sådana personer är mycket begränsad.

Om Coelikoncernen förlorar nyckelpersoner, eller har svårt 
att attrahera personal med nyckelkompetens, kan det inverka 
negativt på det Sammanslagna Bolagets verksamhet och 
rörelseresultat, då ersättande av en nyckelperson kan visa sig 
svårt, och under alla omständigheter innebär en tidsödande 
process som i sig kan försena och försvåra det Sammanslagna 
Bolagets utveckling.

3) Dvs. en fond med risk/avkastningsprofil 1-3 på den 7-gradiga skala som 
presenteras i respektive fonds produktblad/KIID.

RISKFAKTORER
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Riskkapitalinvesteringar och investeringsobjekt
Det Sammanslagna Bolaget avser att  göra ol ika 
riskkapitalinvesteringar, främst i Private Equity-fonder. Den 
potentiella värdeökningen för sådana investeringar är ofta 
stor men innebär samtidigt en risk, varför det inte finns någon 
garanti för ekonomisk framgång. 

Det Sammanslagna Bolagets avkastning på investerat kapital 
kommer till stor del att vara beroende av de underliggande 
riskkapitalfondernas framgång och avkastning, vilken i sin 
tur bl.a. är beroende av hur skickliga riskkapitalfondernas 
förvaltare och respektive portföljbolags ledningsgrupper är på 
att genomföra värdehöjande förbättringar i de portföljbolag 
den gemensamma fonden innehar. Det Sammanslagna 
Bolagets avkastning på investerat kapital kommer också till 
stor del att vara beroende av respektive Årsfonds verksamhet 
och resultat vilket i sin tur är beroende av att Årsfondernas 
underliggande riskkapitalfonder har förvaltats på ett bra 
sätt med goda resultat och avkastning. Avkastningen i det 
Sammanslagna Bolaget är också i hög grad beroende av 
värderingen vid investerings-, respektive avyttringspunkterna 
och fondförvaltarens förmåga att genomföra investeringar 
och avyttringar till priser som är fördelaktiga för den nya 
gemensamma riskkapitalfonden. Om fondförvaltaren inte 
lyckas genomföra investeringar och avyttringar till fördelaktiga 
priser kan det få till konsekvens att avkastningen i det 
Sammanslagna Bolaget blir sämre än förväntat.

Det Sammanslagna Bolagets investeringsobjekt kan i vissa fall 
vara starkt beroende av att de marknader som de är verksamma 
på utvecklas positivt. Om så inte sker, vilket Bolaget inte kan 
påverka, riskerar värdet på enskilda investeringar att sjunka 
vilket kan få till konsekvens att avkastningen blir sämre än 
förväntat.

Risker förenade med onoterade innehav
Förvärv och avyttringar av onoterade aktieinnehav kommer 
vara ett naturligt inslag i det Sammanslagna Bolagets 
verksamhet. Sådana förvärv och avyttringar kan vara 
förenade med osäkerhet och det Sammanslagna Bolaget kan 
tvingas sälja delar av sitt onoterade innehav för mindre än 
dess maximala värde eller med förlust. Det Sammanslagna 
Bolaget kan också misslyckas med att sälja sina innehav i 
onoterade portföljbolag. Sådana försäljningar kan betyda att 
det Sammanslagna Bolaget erhåller mindre än det potentiella 
värdet för sina andelar eller erhåller mindre än det investerade 
beloppet. 

Onoterade innehav innebär ofta en högre likviditetsrisk än 
noterade innehav eftersom aktierna inte handlas med på 
en etablerad marknad. Det finns inga garantier för att det 
Sammanslagna Bolaget kommer att kunna göra förmånliga 
förvärv eller att det Sammanslagna Bolaget kommer att ha 
tillgängliga resurser för att fullborda förvärv i en situation när 
möjligheterna uppstår.  

Spridning
I och med att Årsfonderna fusioneras in i det Sammanslagna 
Bolaget saknas ett helhetsgrepp om fondinnehaven då de olika 
Årsfonderna har olika inriktning på sina investeringar. Detta 

kan innebära såväl en fördel som en risk för det Sammanslagna 
Bolaget då den gemensamma fondens spridning kan bli 
snedvriden och behöva anpassas.

RISKER FÖRENADE MED AKTIERNA I DET SAMMANSLAGNA 
BOLAGET
Utdelningar
Utdelningar i framtiden beror bl.a. på det Sammanslagna 
Bolagets resultat, finansiella ställning, finansiering och 
förväntat kapitalbehov. Inför beslut om utdelning kommer det 
Sammanslagna Bolagets styrelse att ta hänsyn till kontraktuella 
och legala begränsningar för utdelningar samt övriga faktorer 
som styrelsen finner relevanta. Det finns inga garantier för att 
det Sammanslagna Bolaget kommer att generera tillräckligt 
resultat för att kunna göra aktieutdelningar och även om så 
skulle vara fallet finns det risk för att bolagsstämman väljer 
att återinvestera istället för att göra utdelningar. Utdelning 
för aktieägare till stamaktier serie II kommer att ske först 
när innehavarna till stamaktier erhållit 115 procent av det 
medelvärde som kommer att åsättas stamaktier i samband 
med att aktie av sådant aktieslag utges som fusionsvederlag 
vid Fusionerna, dock lägst aktiens kvotvärde. När nivån om 
115 procent är uppnådd omvandlas stamaktier serie II till 
stamaktier. Detta är främst en risk för de aktieägare som äger 
stamaktier serie II, vilket enbart kommer att vara bolag inom 
Coelikoncernen. 

Utdelning av andra tillgångar än likvida medel
I samband med en eventuell likvidation av det Sammanslagna 
Bolaget kan den utskiftade egendomen komma att bestå av 
såväl likvida medel som andelar i andra bolag. Avsikten är att 
i den mån det är möjligt dela ut likvida medel till aktieägarna. 
Det finns emellertid risk för att andelar i andra bolag inte kan 
avyttras eller på annat sätt omsättas i likvida medel. En följd 
av detta är att det efter en likvidation av Bolaget kan uppstå 
svårigheter att realisera värdet av de innehav som delats ut, 
vilket kan få till konsekvens att en investerare blir tvungen att 
behålla det utdelade innehavet en längre tid än man vill eller 
att avyttring överhuvudtaget inte kan ske.

Risker relaterade till ett framtida noterat Coeli Private Equity
I samband med att det Sammanslagna Bolaget noteras 
kommer investerares aktieinnehav att påverkas av marknadens 
förändrade avkastningskrav, ett förändrat ränteläge eller 
inflation. Detta påverkar såväl värderingen av de noterade 
innehaven som i förlängningen värdet av det Sammanslagna 
Bolaget. Därtill påverkas det Sammanslagna Bolaget 
negativt om bristande likviditet hindrar avyttring av aktier 
till marknadsmässiga villkor. Vidare finns risk för att det 
Sammanslagna Bolaget försätts i en situation då Bolaget 
tvingas att sälja aktier i ett marknadsmässigt ogynnsamt läge. 
Slutligen finns det risk för att Bolagets substansvärde faller 
kraftigt i samband med noteringen.

Det Sammanslagna Bolaget avses noteras på en reglerad 
marknad (börs). Investerare som investerar i bolag som 
direkt eller indirekt i sin tur investerar i onoterade bolag, 
kännetecknas som långsiktiga investerare och aktieägarna bör 
således vara medvetna om att det finns en risk att handeln 
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av det Sammanslagna Bolagets aktier via den reglerade 
marknaden kan vara begränsad och helt utebli under perioder. 
Det kan under perioder vara svårt för en aktieägare att avyttra 
sitt innehav. Handeln via den reglerade marknaden beror även 
på intresset av det Sammanslagna Bolaget och lyckas inte 
det Sammanslagna Bolaget attrahera nya investerare kan 
handeln via den reglerade marknaden av den anledningen 
vara begränsad eller helt utebli.  

I det Sammanslagna Bolaget kommer aktieägarnas enda 
möjlighet att lösa in sina aktier att vara antingen genom 
försäljning av aktierna på andrahandsmarknaden eller i samband 
med Bolagets likvidation, eftersom det Sammanslagna Bolaget 
har en så kallad ”evergreen” struktur, innebärande att det 
Sammanslagna Bolaget inte har en på förhand bestämd 
livsvlängd eller ett bestämt slutdatum. Konsekvensen av detta 
är att investerarna riskerar att inte få tillbaka sitt investerade 
kapital eller lida ekonomisk förlust vid försäljning av aktierna 
på andrahandsmarknaden eller i samband med Bolagets 
likvidation.

Aktiemarknadsrisker och volatilitet
Aktieägarna i det Sammanslagna Bolaget bör vara medvetna 
om att en investering i aktier är förknippad med en hög 
grad av risk och att det inte finns några garantier för att 
värdet på aktierna kommer att utvecklas i gynnsam riktning. 
Utöver det Sammanslagna Bolagets resultat är värdet på 
aktierna beroende av flera faktorer som det Sammanslagna 
Bolaget inte kan påverka. Sådana faktorer kan vara 
aktiemarknadsklimatet, marknadsränta, kapitalflöden, politisk 
osäkerhet, marknadsbeteenden och ändrade uppfattningar 
på marknaden avseende det Sammanslagna Bolagets 
verksamhet, framtidsutsikter, finansieringslösningar eller de i 
detta Informationsdokument aktuella Fusionerna. Även om det 
Sammanslagna Bolagets verksamhet utvecklas positivt går det 
inte att utesluta att investerarna gör en förlust vid avyttring 
av aktierna. Utöver de ovan diskuterade riskfaktorerna kan 
värdet på aktierna och indirekt omsättningsvolymen på det 
Sammanslagna Bolagets aktier påverkas av: 

• det Sammanslagna Bolagets framgång eller motgång 
avseende verksamhetsstrategier och målsättningar, 

• faktiska eller förväntade ändringar i det Sammanslagna 
Bolagets finansiella ställning eller resultat, 

• allmänna marknadsförutsättningar och förändringar i den 
globala finansiella marknaden och globala ekonomierna 
samt ändrade generella marknadsvillkor, såsom ränte- 
eller valutakurser, aktiekurser och värdet på finansiella 
tillgångar, 

• det Sammanslagna Bolagets skuldnivå, 

• det Sammanslagna Bolagets framtida intäkter och 
emissioner av aktier, och 

• förändringar i, eller oförmåga att leva upp till , 
aktieanalytikers förväntningar. 

Större ägares försäljning av aktier
Om det Sammanslagna Bolagets större aktieägare säljer 
flertalet av sina aktier, eller om aktiemarknaden tror att en 
sådan försäljning kan komma att ske, kan värdet på det 

Sammanslagna Bolagets aktier påverkas negativt. Ingen av 
det Sammanslagna Bolagets större aktieägare har någon 
förpliktelse att bibehålla sin ägarandel, varför det inte finns 
några garantier för att större aktieägare kommer att bibehålla 
sin ägarandel i det Sammanslagna Bolaget. 

Handel i det Sammanslagna Bolagets aktie och likviditetsrisk
Efter genomförda fusioner är avsikten att ansöka om notering 
av det Sammanslagna Bolagets stamaktier på den reglerade 
marknaden Nordic AIF som drivs av NGM Equity. Notering av 
aktierna är ett krav som AIF-lagen uppställer för att möjliggöra 
marknadsföring av aktierna till icke-professionella investerare.

Det är svårt att förutse vilket intresse som kommer att finnas 
för det Sammanslagna Bolagets stamaktier. Om likvid handel 
inte kan utvecklas eller om sådan handel inte blir varaktig kan 
det medföra svårigheter för aktieägare att sälja sina aktier.

Utöver det Sammanslagna Bolagets resultat kommer kursen 
på de noterade stamaktierna vara beroende av flera faktorer 
som exempelxis det allmänna aktiemarknadsklimatet, 
marknadsräntor, politisk osäkerhet och marknadsbeteenden. 
Om ovan nämnda risker skulle realiseras finns risk att 
aktieägare gör en förlust vid avyttring av aktierna.

BRANSCHRELATERADE RISKER FÖR DET SAMMANSLAGNA 
BOLAGET
Konkurrens
De investeringsobjekt som det Sammanslagna Bolaget 
önskar investera i har begränsningar för hur stora 
investeringsåtaganden som totalt kan accepteras från 
investerare. Vissa investeringsobjekt kan vara attraktiva för 
många investerare. Det finns risk för att bolaget inte alls 
tillåts investera i de objekt som bolaget önskar eller att det 
Sammanslagna Bolaget endast får investera en mindre summa 
än vad bolaget önskar, vilket kan innebära att avkastningen 
inte blir så hög som förväntats. Detta i sin tur medför en risk 
för negativa konsekvenser för bolaget och investerarna.

Risker relaterade till tillgångsslaget Private Equity
Även om Private Equity som tillgångsslag historiskt har uppvisat 
god avkastning i förhållande till andra investeringstillgångar 
finns det risk för att tillgångsslaget inte fortsätter att ge 
förhållandevis god avkastning, varmed avses avkastning 
som väsentligt överstiger börsindex, vilket medför en risk för 
negativa konsekvenser för investerarna.
 
RISKER RELATERADE TILL FUSIONERNA
Generella risker avseende Fusionerna 
Både Årsfonderna och det Sammanslagna Bolaget riskerar 
negativa konsekvenser av att inte samtliga eller det minsta 
antalet Fusioner fullföljs. Till exempel kan fusionsprocessen 
påverka ledningarnas fokus på ett sätt som medför en negativ 
effekt på det Sammanslagna Bolagets förmåga att uppnå det 
förväntade vinsterna med Fusionerna. Dessutom måste en 
stor del av kostnaderna i samband med Fusionerna betalas 
oavsett om Fusionera genomförs eller inte. Det finns inga 
garantier för att de samtycken, beslut och godkännande 
som behövs för Fusionernas genomförande kommer att 
erhållas eller att de villkor som måste vara uppfyllda kommer 
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att uppfyllas. Detta trots att Årsfonderna och Coeli Private 
Equity sökt de samtycken, beslut och godkännanden som 
begärs enligt Fusionsplanerna. En annan negativ effekt av 
att Fusionerna inte fullföljs kan vara att värdet på aktierna 
i något bolag i Coelikoncernen, i Årsfonderna, eller i Coeli 
Private Equity/det Sammanslagna Bolaget faller så kraftigt att 
bolagens marknadspris kommer att återspegla förväntningen 
att Fusionerna inte genomförs. Om samtliga Fusioner inte 
godkänns, och emissionen därmed inte fulltecknas, uppstår en 
risk för att det Sammanslagna Bolagets riskspridning inte blir 
så omfattande som den kunnat bli vid fulltecknad emission.
 
Risker relaterade till värdeförändringar i Årsfonderna fram 
till Fusionerna
Årsfondernas respektive värden styrs av utvecklingen i de 
underliggande riskkapitalfonderna som respektive Årsfond har 
investerat i och därmed av omständigheter hänförliga till de 
underliggande riskkapitalfondernas verksamhet. Värderingarna 
av Årsfonderna ligger i sin tur till grund för fastställandet av 
utbytesrelationen mellan de befintliga aktierna i Årsfonderna 
och fusionsvederlaget. Eftersom olika omständigheter, så 
som till exempel en ”exit” (avyttring av innehav), konkurs eller 
likvidation i de underliggande riskkapitalfonderna, kan komma 
att påverka värderingen av respektive Årsfond finns det en risk 
för att aktieägare som deltar i Fusionerna erhåller en lägre eller 
högre utbytesrelation än vad denne hade erhållit i det fall en 
senare inträffad omständighet hade beaktats vid tidpunkten 
för värderingen, t.ex. om en omständighet inträffar under 
perioden från tidpunkten för offentliggörandet av slutliga 
förslag till beslut av Fusionerna fram till dess Fusionerna 
verkställs av Bolagsverket. Inom ramen för fusionsförfarandet 
kommer tidpunkten för värdering av respektive Årsfonds 
innehav att infalla så nära inpå beslut och registrering av 
Fusionerna som möjligt för att minimera risken för aktieägare 
i Årsfonderna att få lägre eller högre utbytesrelation till följd 
av värdeförändringar i de underliggande riskkapitalfonderna.

LEGALA RISKER FÖR DET SAMMANSLAGNA BOLAGET
Regelverk och tillstånd
Det Sammanslagna Bolagets möjlighet att investera kan 
begränsas om förändringar i lagstiftning och andra regelverk 
medför särskilda krav på investerare eller på det Sammanslagna 
Bolaget. Eventuella betungande förändringar i det regelverk 
som är tillämpligt kan medföra negativa konsekvenser för det 
Sammanslagna Bolaget och investerarna.

Det Sammanslagna Bolaget kommer att bli en riskkapitalfond 
och inte en värdepappersfond. Det innebär att det 
Sammanslagna Bolaget inte kommer att omfattas av de 
särskilda reglerna i lag (2004:46) om värdepappersfonder 
så som till exempel krav på tillstånd för verksamhetens 
bedrivande, kapital-, riskspridnings- och placeringskrav eller 
de särskilda reglerna om inlösen av fondandelar. En investering 
i en riskkapitalfond är således mer utsatt för risk än en 
investering i en sedvanlig värdepappersfond.

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av 
den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
(”AIFM-direktivet”) och lagen (2013:561) om förvaltare av 
alternativa investeringsfonder (”AIF-lagen”) har det emellertid 

uppkommit krav på dels att förvaltaren enligt AIFM-direktivet 
och AIF-lagen (”AIF-förvaltaren”) ska ha särskilda tillstånd eller 
registreringar, dels att, i syfte att möjliggöra marknadsföring av 
en alternativ investeringsfonds värdepapper till allmänheten, 
tillstånd till sådan marknadsföring. För att erhålla sådan 
registrering eller sådana tillstånd krävs att AIF-förvaltaren 
respektive den alternativa investeringsfonden uppfyller 
samtliga de villkor som uppställs i AIFM-direktivet respektive 
AIF-lagen. Även om det Sammanslagna Bolaget och dess 
styrelse är av uppfattningen att Coeli Asset Management AB, 
i egenskap av blivande AIF-förvaltare och portföljförvaltare 
åt det Sammanslagna Bolaget, kommer att uppfylla sådana 
villkor och erhålla sådan registrering och/eller sådana tillstånd, 
kan risk föreligga för att registrering eller tillstånd inte erhålls. 
Om inte registrering medges eller tillstånd erhålls skulle detta 
kunna få till konsekvens att de administrativa kostnaderna för 
det Sammanslagna Bolaget ökar och därmed avkastningen 
inte blir så hög som förväntas eller att det Sammanslagna 
Bolaget inte kan bedriva verksamheten såsom tänkt. Även om 
registrering medges och tillstånd erhålls, kan de nya reglerna 
medföra såväl att initiala kostnader för tillståndsansökan, 
tillståndsprövning och anpassning av verksamheten som att 
löpande kostnader för att uppfylla de krav som uppställs och 
tillsyn blir högre än förväntat, vilket i sin tur kan medföra att 
avkastningen i det Sammanslagna Bolaget inte blir så hög som 
förväntas. Om inte registrering medges eller tillstånd erhålles 
kan det Sammanslagna Bolaget i värsta fall bli tvunget att 
avbryta sin verksamhet.

Generella skatterisker 
Det Sammanslagna Bolagets verksamhet, inklusive 
transaktioner inom Coelikoncernen kommer att bedrivas 
i enlighet med Årsfondernas och Coeli Private Equitys 
tolkning av gällande skattelagstiftning, skatteavtal, övriga 
relevanta bestämmelser och berörda skattemyndigheters 
krav. Årsfonderna och Coeli Private Equity har därtill inhämtat 
råd i dessa frågor från oberoende skatterådgivare i den 
utsträckning detta bedömts vara nödvändigt. Det kan däremot 
inte generellt uteslutas att Årsfondernas och Coeli Private 
Equitys tolkning av nämnda regelverk eller administrativ 
praxis är felaktig, eller att skattelagstiftning, skatteavtal, övriga 
relevanta bestämmelser eller berörda skattemyndigheters krav 
kommer att ändras, eventuellt med retroaktiv verkan. Genom 
skattebeslut kan Årsfondernas och Coeli Private Equitys 
tidigare eller nuvarande skattesituation förändras. Detsamma 
gäller det Sammanslagna Bolagets framtida skattesituation. 

Risker relaterade till skatteeffekter vid notering av det 
Sammanslagna Bolaget
Vid framtida notering av det Sammanslagna Bolaget kommer 
aktieägarna att gå från ett onoterat aktieinnehav till ett noterat 
aktieinnehav. Detta kommer att aktualisera en skatteeffekt 
vid utdelningar och kapitalvinster som leder till en förhöjd 
skattesats. Det är främst de aktieägare som kommer att äga 
aktier i det Sammanslagna Bolaget via egna onoterade bolag 
som berörs eftersom de går från en skattesats om noll procent 
till beskattning motsvarande 22 procent. Fysiska personer 
som äger aktierna i det Sammanslagna Bolaget via vanliga 
aktiedepåer kommer enbart att få en marginellt förhöjd 
skattesats, från 25 procent till 30 procent. 

RISKFAKTORER



24

RISKFAKTORER

Risker relaterade till underskottsavdrag
I  samtl iga av Årsfonderna f inns för  närvarande 
underskottsavdrag som Årsfonderna har möjlighet att 
utnyttja. I och med genomförd fusion flyttas all verksamhet till 
det Sammanslagna Bolaget som inte kommer att ha samma 
skattemässiga situation som Årsfonderna. Årsfondernas 
underskott kommer i samband med fusion att övertas av Coeli 
Private Equity, men kan komma att reduceras genom den så 
kallade beloppsspärren. Därtill kommer för de underskott 
från beskattningsåret före det år som Fusionen genomförs 
och som kvarstår efter beloppsspärren en s.k. fusionsspärr 
att tillämpas. Detta innebär att underskottsavdragen inte kan 
nyttjas över huvud taget förrän det sjätte året efter det år 
som Fusionen genomförs. Sammantaget innebär detta att 
de underskottsavdrag som före Fusisonen finns i respektive 
Årsfond helt eller delvis inte kommer att kunna utnyttjas i det 
Sammanslagna Bolaget.

FINANSIELLA RISKFAKTORER FÖR DET SAMMANSLAGNA 
BOLAGET
Valutarisker
Det Sammanslagna Bolaget kan komma att göra investeringar 
i andra valutor än SEK. Kursförändringar i sådana utländska 
valutor i förhållande till SEK kan komma att ha en negativ 
inverkan på utvecklingen av bolagets investeringar och 
därmed kan investerare komma att utsättas för finansiella 
effekter av valutafluktuationer.
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Detta avsnitt ska läsas i anslutning till Fusionsplanerna och 
revisorernas yttranden över dessa vilka utgör del av detta 
Informationsdokument. Styrelserna för Årsfonderna och 
Coeli Private Equity antog Fusionsplanerna den 4 december 
2018 och har därmed enhälligt beslutat om formerna för 
Fusionerna. Fusionerna genomförs genom att Coeli Private 
Equity som övertagande bolag absorberar Årsfonderna som 
överlåtande bolag.
 
BAKGRUND OCH MOTIV
Årsfondernas nuvarande verksamhet består i att med egna 
medel göra olika riskkapitalinvesteringar, främst i nordiska 
riskkapitalfonder. Efter de kapitaltillskott som tillförs varje 
Årsfond har fonden en tillgångsmassa som möjliggör 
investeringar i investeringsobjekt som har höga krav på 
minsta investeringsbelopp, eller som annars kräver stora 
finansiella resurser och specialistkompetens eftersom själva 
investeringsprocessen är komplex. Genom investering i 
Årsfonderna kan aktieägarna därför indirekt investera i 
investeringsobjekt som annars normalt inte är tillgängliga för 
de flesta privatpersoner eller företagare. 

De aktuella nio Årsfonderna inom Coelikoncernen har 
tillsammans investerat i fler än 20 nordiska riskkapitalfonder 
med 15 olika förvaltarteam. När den första Årsfonden startades 
år 2006, gjordes det baserat på historisk information och 
vetskap om att det inom branschen förekom en inte helt 
optimal kapitaleffektivitet.

Coeli Private Equity är för närvarande ett nystartat bolag 
med enda syfte att absorbera Årsfonderna och har hittills inte 
bedrivit någon verksamhet. Coeli Private Equity AB kommer 
efter fusionerna att vara ett betydligare större investmentbolag 
än de tidigare Årsfonderna. Bolaget kommer med det att ha 
en större tyngd och robusthet i exempelvis förhandlingar med 
motparter, till exempel banker, revisorer och jurister. Ett större 
bolag får en helt annan uppmärksamhet och service och även 
förmåner från sina samarbetspartners.  Mot ovan angivna 
bakgrund gör styrelserna i Årsfonderna och Coeli Private 
Equity bedömningen att sammanslagningen av Årsfonderna 
skapar ett bolag med ett mer attraktivt kunderbjudande, 
starkare marknadsposition och ökad konkurrenskraft. 
Årsfondernas och Coeli Private Equitys styrelser har vid 
utredningen av förutsättningarna för sammanslagningen av 
Årsfonderna vidare kommit fram till följande fördelar med 
Fusionerna för aktieägarna.  

Operativa motiv för sammanslagningen
I det Sammanslagna Bolaget kommer Årsfondernas kunder 
att få en långsiktig investering i ett bolag med exponering 
mot Private Equity-marknaden som har ett effektivt 
kapitalutnyttjande genom att det Sammanslagna Bolaget 
har mer kapital och därmed kan göra löpande investeringar 
utan att behöva beakta en enskild Årsfonds levnadstid. 
I och med Årsfondernas kombinerade resurser som ger 
det Sammanslagna Bolaget bättre förutsättningar att 
identifiera och genomföra nya investeringar poneras det 
Sammanslagna Bolaget få en intressant investeringsportfölj. 
I och med det Sammanslagna Bolagets större kapital och att 
alla Årsfondernas innehav flyttas till ett bolag kommer det 

Sammanslagna Bolaget att kunna ändra investeringssättet på 
så sätt att mer av kapitalet kommer att vara investerat i bolag, 
vilken är en del av den framtida investeringsstrategin i och 
med fusionen av Årsfonderna. Det Sammanslagna Bolaget 
avses noteras på en reglerad marknad, vilket i sådana fall även 
kommer att innebära en bättre kundupplevelse i form av ökad 
transparens och likviditet. Att vara listat på en reglerad marknad 
(börs) innebär att det Sammanslagna Bolaget kommer lyda 
under regelverken för börsbolag, vilket innebär ökade krav på 
offentlighet om dess verksamhet samt ökar transparensen mot 
investerare. Därutöver innebär det att köpare och säljare har en 
plats att mötas för att förvärva, alternativt avyttra, aktier i det 
Sammanslagna Bolaget. 

Fusionerna av Årsfonderna leder till enklare administrativ 
organisation. Det beror framförallt på att antalet aktiebolag 
som behöver administreras minskas genom fusionerna från nio 
till ett aktiebolag. De fasta kostnader som respektive Årsfond 
belastas kommer således fördelas på ett större kollektiv 
aktieägare, vilket innebär en minskad kostnad utslaget per 
aktieägare. Flera av Årsfonderna träffas även av regleringen 
av alternativa investeringsfonder, vilket både är omfattande 
och ställer höga krav på den aktör som ska förvalta den 
alternativa investeringsfonden. Efter Fusionerna kommer kraven 
enbart efterlevas av ett bolag vilket bidrar till en mer effektiv 
och billigare administrativ struktur. Se vidare om den ökade 
kostnadseffektiviteten till följd av Fusionerna under rubriken 
”Ökad kostnadseffektivitet” nedan. 

Stärkt konkurrenskraft
Efter Fusionerna kommer det Sammanslagna Bolaget ha 
alla Årsfondernas samlade tillgångar, vilket gör att det 
Sammanslagna Bolagets möjligheter till fler och större 
investeringar ökar. Det Sammanslagna Bolaget kommer, 
likt Årsfonderna, investera i bl.a. i s.k. Private Equity-fonder 
(riskkapitalfonder). För att vara attraktiv för sådana fonder och 
således få möjligheten att investera behöver investeraren visa 
på långsiktighet och stark egen finansiering. Det Sammanslagna 
Bolaget kommer vara mer attraktiv för sådana fonder, dels på 
grund av den samlade tillgångsmassan och dels för att det 
Sammanslagna Bolaget, tillskillnad från Årsfonderna, inte ska 
avvecklas efter en viss tid. Det Sammanlagda Bolaget kommer, 
till skillnad från Årsfonderna, således kunna investera i större 
Private Equity fonder.

Förbättrad avkastningsstruktur
Allokeringen av vinstmedel kommer att vara annorlunda i det 
Sammanslagna Bolaget än vad den varit hittills i Årsfonderna, 
vilket kommer till uttryck genom att fokus på allokeringen flyttas 
från avgifter till avkastning med resultatet att den framtida 
kostnaden för förvaltning kommer att vara substantiellt lägre 
i det Sammanslagna Bolaget. Årsfonderna erlägger idag en 
fast förvaltningsavgift tillsammans med en prestationsbaserad 
ersättning i form av utdelning. Efter genomförda Fusioner 
kommer förvaltningsavgiften att sänkas från tidigare 1,0 procent 
i Årsfonderna till 0,3 procent i det Sammanslagna Bolaget samt 
att den tidigare årliga utdelningen som Årsfonderna betalade 
till innehavare av preferensaktier P1 om 1,5procent försvinner i 
och med Fusionen.  

FUSIONERNA
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Ökad kostnadseffektivitet
Det sammanslagna Bolaget kommer generellt sett att ha lägre 
kostnader, dels för att de fasta kostnaderna kommer att slås 
ut över ett betydligt större kapital och antal investerare, och 
dels för att det Sammanslagna Bolaget i högre utsträckning 
kommer att ha möjlighet att göra långsiktiga åtaganden mot 
underliggande riskkapitalfonder. 

Löpande kostnader för exempelvis revisorer, transaktioner, 
distributioner, jurister och förvaringsinstitut kommer efter 
fusionerna att sammanlagt bli lägre med anledning av att det 
kommer att vara ett bolag istället för nio. Administrationen av 
enbart ett bolag kommer också att bespara arbetstimmar och 
mängden kontroller som behövs genomföras. Andra beräknade 
kostnadssynergier är minskade kostnader för notering, personal 
och andra kostnader förknippade med Årsfonderna.

Mer attraktivt investeringsalternativ
Samgåendet av Årsfonderna kommer att skapa ett bolag med 
ett större marknadsvärde och förväntas därmed leda till ett 
ökat intresse från en större och bredare krets aktieanalytiker 
och investerare, vilket förväntas leda till  att det kommer finnas 
en fungerande andrahandsmarknad som gör att investeraren 
kan sälja av aktieinnehav när denne så önskar. 

Mot bakgrund av de regler som implementeras i svensk rätt 
genom AIF-lagen kommer det Sammanslagna Bolaget inte 
att utgöra en alternativ investeringsfond förrän efter det att 
Fusionerna slutförts genom registrering. Därmed kommer det 
Sammanslagna Bolaget att behöva marknadsföringstillstånd 
från den svenska Finansinspektionen efter Fusionerna. Efter 
att Fusionerna har registrerats och de emitterade aktierna som 
utgör fusionsvederlag har bokats ut på relevanta aktieägares 
VP-konton/depåer avser styrelsen i det Sammanslagna 
Bolaget, i syfte att uppfylla de krav och regler som gäller för 
alternativa investeringsfonder, att ansöka om upptagande av 
Bolagets aktier till handel på Nordic AIF, en del av den reglerade 
marknaden som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. 

Notering vid en reglerad marknad är ett av kraven som följer av 
AIF-lagen för ett möjliggörande av marknadsföring av aktierna 
till icke-professionella investerare. Att kunna marknadsföra 
aktierna i det Sammanslagna Bolaget mot icke-professionella 
investerare bedöms som strategiskt viktigt och nödvändigt för 
att tillgodose Bolagets kunders efterfrågan. Det innebär att 
det Sammanslagna Bolaget i och med notering kommer att 
ytterligare kunna utöka och stärka aktieägarkretsen.

Val av samgåendemetod
Styrelserna i Årsfonderna och Coeli Private Equity anser att 
samgåendet ska genomföras som en aktiebolagsrättslig fusion 
av Årsfonderna och Coeli Private Equity, varvid samtliga bolags 
aktieägare ges möjlighet att godkänna samgåendet på extra 
bolagsstämma i respektive bolag. Styrelserna anser att fusion 
är ett lämpligt sätt att gå samman när avsikten, som i detta 
fall, är att slå samman och samla alla tillgångar i respektive 
Årsfond i ett och samma bolag som sedan ska ägas gemensamt 
av samtliga de personer som för närvarande är aktieägare i 
respektive Årsfond. Styrelserna i Årsfonderna och Coeli Private 

Equity deltar aktivt i arbetet med sammanslagningen och 
föreslår att Fusionerna genomförs med Coeli Private Equity 
som övertagande bolag varvid Årsfonderna absorberas av 
Coeli Private Equity.

STYRELSERNAS ANSVAR
Detta Informationsdokument har upprättats av styrelserna 
i Årsfonderna och i Coeli Private Equity som ett underlag 
för besluten på de extra bolagsstämmor som avses hålla i 
respektive Årsfond och i Coeli Private Equity den 30 januari 
2019. Årsfondernas styrelser ansvarar för avsnittet ”Information 
om Årsfonderna i Coeli” samt Årsfondernas årsredovisningar 
för 2015, 2016 och 2017 och delårsrapporter för perioderna 
januari till juni 2017 och 2018, vilka är införlivade i detta 
Informationsdokument genom hänvisning. Coeli Private 
Equitys styrelse ansvarar för avsnittet ”Information om Coeli 
Private Equity” samt delårsrapport för perioden den 15 augusti 
2018 till 20 november 2018, vilken är inkluderad i sin helhet i 
detta Informationsdokument. Styrelserna i Årsfonderna och 
i Coeli Private Equity är gemensamt ansvariga för det övriga 
innehållet i Informationsdokumentet. 

Härmed försäkras, efter att ha vidtagit alla rimliga 
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att så är fallet och 
enligt den ansvarsfördelning som anges ovan, att uppgifterna 
i detta Informationsdokument, såvitt Årsfondernas styrelser 
respektive Coeli Private Equitys styrelse vet, överensstämmer 
med de faktiska förhållandena och att ingenting är utlämnat 
som skulle kunna påverka dess innebörd.

Stockholm den 4 december 2018
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) 
och Coeli Private Equity 2015 AB (publ)

Styrelsen

Stockholm den 4 december 2018
Coeli Private Equity AB
Styrelsen
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FASTSTÄLLANDE AV UTBYTESRELATION
Som följer av avsnitt 2 i Fusionsplanerna (”Fastställandet av 
utbytesrelation för fusionsvederlaget och omständigheter 
av vikt vid bedömande av fusionens lämplighet”) har 
styrelserna i Årsfonderna och styrelsen i Coeli Private Equity, 
vid bestämmandet av en rättvis utbytesrelation för såväl 
Årsfondernas som Coeli Private Equitys aktieägare, beaktat 
flera faktorer. I avsnittet nedan beskrivs den värderingsmodell 
som använts för att fastställa utbytesrelationen för aktieägare 
av preferensaktier P1 samt stamaktier i respektive Årsfond. 
Se även avsnittet ”Fusionsvillkor, bolagsstämmor och 
tillämplig lag – Fusionsvillkor – Fusionsvederlag” för tabell 
med utbytesrelation för respektive Årsfond, dvs. med 
resultatet av värderingen med tillämpning av nedan beskrivna 
värderingsmodell. 

För det fall det i Årsfonderna inträffar någon väsentlig 
händelse som inverkar på värderingen av aktierna i någon av 
Årsfonderna kan styrelserna, fram till och med två veckor före 
de bolagsstämmor som ska besluta om Fusionerna, komma 
att uppdatera och justera utbytesrelationen i syfte att beakta 
sådana värdepåverkande förändringar i samband med att 
bolagsstämmorna i Coeli Private Equity och Årsfonderna 
beslutar om Fusionerna och erläggandet av fusionsvederlaget.  
För det fall en justering av utbytesrelationen realiseras, 
kommer samtliga aktieägare i Årsfonderna informeras två 
veckor innan den bolagsstämma där respektive Årsfond ska 
besluta om att anta Fusionsplanen.

Utbytesrelation avseende preferensaktier P2 i Årsfonderna
Styrelserna har vid värdering av samtliga Årsfonders 
utestående preferensaktier P2 baserat värdet på redovisat 
eget kapital i respektive Årsfond per den 30 juni 2018, justerat 
för väsentliga förändringar under perioden fram till och 
med den 15 oktober 2018. Sådana väsentliga förändringar 
kan exempelvis utgöras av s.k. exits (avyttring av innehav i 
de underliggande riskkapitalfonderna). Samtliga Årsfonder 
upprättar sin redovisning baserat på att finansiella instrument 
och därmed de underliggande fondinnehaven värderas till 
verkligt värde. Beträffande de olika Årsfondernas innehav i 
underliggande riskkapitalfonder har styrelserna i Årsfonderna 
och i Coeli Private Equity utgått från de värderingar av 
fonderna som rapporterats av förvaltarna i respektive fond och 
som i samtliga fall har baserats på och upprättats i enlighet 
med Invest Europe Investor Reporting Guidelines utgivna av 
Invest Europe, (tidigare European Private Equity & Venture 
Capital Association, EVCA).

Utbytesrelation avseende preferensaktier P1 i Årsfonderna
Styrelserna har vid värdering av Årsfondernas utestående 
preferensaktier P1 (som numera i samtliga fall innehas av 
Coeli Private Equity Management II AB) baserat värdet 
på (i) kvotvärdet på de aktier som Coeli Private Equity 
Management II AB innehar och (ii) de preferensrättigheter 
som dessa preferensaktier P1 ger i form av förvaltningsavgift 
och utdelningsrätt av i Årsfonderna totalt inbetalt kapital. 
Coeli Private Equity Management II AB kompenseras för detta 
värde genom att tilldelas stamaktier i Coeli Private Equity 
som fusionsvederlag. Antalet tilldelade stamaktier åt Coeli 
Private Equity Management II AB beräknas på de kvarvarande 
förvaltningsavgifterna samt förväntade livslängden i 

Årsfonderna. Dessa förvaltningsavgifter rabatteras med 33 
procent i respektive Årsfond och för den framräknade summan 
erhåller Coeli Private Equity Management II AB stamaktier i 
Coeli Private Equity på samma villkor som övriga investerare.

Årsfondernas utestående preferensaktier P1 åsätts därutöver 
ett värde baserat på den vinstdelningsrätt (s.k. carried 
interest) motsvarande 20 procent av den del av avkastningen 
i respektive Årsfond som överstiger tröskelräntan i respektive 
Årsfond om 5-7 procent per år. I samband med det har 
styrelserna i Årsfonderna och Coeli Private Equity beaktat 
såväl tidsvärdet på nämnda utdelningsrätt som risken för att 
ingen vinstdelning erhålls. Coeli Private Equity Management II 
AB kompenseras för detta värde genom att erhålla 900 000 
stamaktier serie II i Coeli Private Equity som fusionsvederlag. 
Det innebär att Coeli Private Equity Management II AB, med 
beaktande av de 500 000 stamaktier av serie II som är 
utestående och som redan innan fusionen innehas av Coeli 
Private Equity Management II AB, efter fusionen kommer att 
inneha totalt 1 400 000 stamaktier serie II, vilket kommer 
motsvara maximalt 14 procent av det totala antalet aktier i 
Coeli Private Equity. 

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 utdelning 
med ett belopp motsvarande 115 procent av det medelvärde 
som kommer att åsättas stamaktier i samband med att aktie 
av sådant aktieslag utges som fusionsvederlag vid Fusionerna, 
dock lägst aktiens kvotvärde.

Genom ett  obl igator iskt  omvandl ingsförbehål l  i 
bolagsordningen för Coeli Private Equity kommer samtliga 
aktier av stamaktier serie II att omvandlas till stamaktier 
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.

Styrelserna anser att Fusionerna är till fördel för respektive 
Årsfond och Coeli Private Equity samt bolagens aktieägare. 
Styrelserna anser vidare att utbytesrelationen är skälig. 
Utbytesrelationen har granskats av Årsfondernas och Coeli 
Private Equitys revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
AB (”PwC”), se granskningsutlåtande över Fusionsplanerna 
i avsnittet ”Revisorsyttranden över Fusionsplanerna enligt 23 
kap. 11§ aktiebolagslagen (2005:551)”.

UTTALANDE FRÅN STYRELSERNA I ÅRSFONDERNA OCH 
STYRELSEN I COELI PRIVATE EQUITY
Årsfonernas styrelser och Coeli Private Equitys styrelse har 
inför upprättandet av Fusionsplanerna, noga utvärderat 
effekterna av en sammanslagning av Årsfonderna i det 
Sammanslagna Bolaget, dvs. det nya Coeli Private Equity. 

Årsfonernas styrelser och Coeli Private Equitys styrelse anser 
att sammanslagningen bygger på en tydlig logik genom 
att Årsfonderna i Fusionerna absorberas i Coeli Private 
Equity som är ett nystartat bolag som hittills inte haft någon 
verksamhet och som skapats i syfte att utgöra det nya 
Sammanslagna Bolaget. Sammanslagningen av Årsfonderna 
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bygger också på en tydlig logik med utgångspunkt i 
Årsfondernas gemensamma historia, likartade verksamhet, 
samsyn på förvaltningsmodell och liknande ägarstruktur. 
Sammanslagningen möjliggör full integration av verksamheten 
i Årsfonderna och det Sammanslagna Bolaget, dvs. det nya 
Coeli Private Equity får en intressant investeringsportfölj med 
en balanserad mix av såväl mindre som medelstora, främst 
onoterade bolag, på den nordiska riskkapitalfondmarkanden. 
Därtill skapar sammanslagningen ett för kapitalmarknaden 
attraktivt investeringsalternativ. 

Styrelserna har vid värdering av samtliga Årsfonders 
utestående preferensaktier P2 baserat värdet på redovisat 
eget kapital i respektive Årsfond per den 30 juni 2018, justerat 
för väsentliga förändringar under perioden fram till och 
med den 15 oktober 2018. Sådana väsentliga förändringar 
kan exempelvis utgöras av s.k. exits (avyttring av innehav i 
de underliggande riskkapitalfonderna). Samtliga Årsfonder 
upprättar sin redovisning baserat på att finansiella instrument 
och därmed de underliggande fondinnehaven värderas till 
verkligt värde. Beträffande de olika Årsfondernas innehav i 
underliggande riskkapitalfonder har styrelserna i Årsfonderna 
och i Coeli Private Equity utgått från de värderingar av 
fonderna som rapporterats av förvaltarna i respektive fond och 
som i samtliga fall har baserats på och upprättats i enlighet 
med Invest Europe Investor Reporting Guidelines utgivna av 
Invest Europe, (tidigare European Private Equity & Venture 
Capital Association, EVCA).

Styrelserna har vid värdering av Årsfondernas utestående 
preferensaktier P1 (som numera i samtliga fall innehas av 
Coeli Private Equity Management II AB) baserat värdet 
på (i) kvotvärdet på de aktier som Coeli Private Equity 
Management II AB innehar och (ii) de preferensrättigheter 
som dessa preferensaktier P1 ger i form av förvaltningsavgift 
och utdelningsrätt av i Årsfonderna totalt inbetalt kapital. 
Coeli Private Equity Management II AB kompenseras för detta 
värde genom att tilldelas stamaktier i Coeli Private Equity 
som fusionsvederlag. Antalet tilldelade stamaktier åt Coeli 
Private Equity Management II AB beräknas på de kvarvarande 
förvaltningsavgifterna samt förväntade livslängden i 
Årsfonderna. Dessa förvaltningsavgifter rabatteras med 33 
procent i respektive Årsfond och för den framräknade summan 
erhåller Coeli Private Equity Management II AB stamaktier i 
Coeli Private Equity på samma villkor som övriga investerare.

Årsfondernas utestående preferensaktier P1 åsätts därutöver 
ett värde baserat på den vinstdelningsrätt (s.k. carried 
interest) motsvarande 20 procent av den del av avkastningen 
i respektive Årsfond som överstiger tröskelräntan i respektive 
Årsfond om 5-7 procent per år. I samband med det har 
styrelserna i Årsfonderna och Coeli Private Equity beaktat 
såväl tidsvärdet på nämnda utdelningsrätt som risken för att 
ingen vinstdelning erhålls. Coeli Private Equity Management II 
AB kompenseras för detta värde genom att erhålla 900 000 
stamaktier serie II i Coeli Private Equity som fusionsvederlag. 
Det innebär att Coeli Private Equity Management II AB, med 
beaktande av de 500 000 stamaktier av serie II som är 
utestående och som redan innan fusionen innehas av Coeli 
Private Equity Management II AB, efter fusionen kommer att 
inneha totalt 1 400 000 stamaktier serie II, vilket kommer 

motsvara maximalt 14 procent av det totala antalet aktier i 
Coeli Private Equity. 

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 utdelning 
med ett belopp motsvarande 115 procent av det medelvärde 
som kommer att åsättas stamaktier i samband med att aktie 
av sådant aktieslag utges som fusionsvederlag vid Fusionerna, 
dock lägst aktiens kvotvärde.

Genom ett  obl igator iskt  omvandl ingsförbehål l  i 
bolagsordningen för Coeli Private Equity kommer samtliga 
aktier av stamaktier serie II att omvandlas till stamaktier 
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.

Mot bakgrund av ovanstående anser styrelserna för 
Årsfonderna och styrelsen för Coeli Private Equity att 
Fusionen är till fördel för respektive Årsfond och Coeli 
Private Equity samt bolagens aktieägare. Styrelserna anser 
även att utbytesrelationen enligt den tabell som framgår i 
avsnittet ”Fusionerna – Fusionsvillkor, bolagsstämmor och 
tillämplig lag – Fusionsvillkor – Fusionsvederlag” i detta 
Informationsdokument är skälig. 

Årsfondernas och Coeli Private Equitys styrelser rekommenderar 
därför enhälligt respektive Årsfonds aktieägare att, vid extra 
bolagsstämma den 30 januari 2019, godkänna de av respektive 
Årsfonds och Coeli Private Equitys styrelser gemensamt 
upprättade Fusionsplaner, vilka innebär att varje Årsfond som 
överlåtande bolag, genom fusion absorberas i Coeli Private 
Equity som övertagande bolag, samt godkänna utdelning för 
preferensaktier P1 för räkenskapsåret 2018.

Årsfondernas och Coeli Private Equitys styrelser rekommenderar 
därtill enhälligt Coeli Private Equitys aktieägare att, vid extra 
bolagsstämma den 30 januari 2019, godkänna de av respektive 
Årsfonds och Coeli Private Equitys styrelser gemensamt 
upprättade Fusionsplaner, vilka innebär att varje Årsfond 
som överlåtande bolag, genom fusion absorberas i Coeli 
Private Equity som övertagande bolag, samt godkänna de 
med Fusionerna förenade besluten avseende emission av 
fusionsvederlag och ändring av bolagsordning.

Stockholm den 4 december 2018
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) och Coeli Private 
Equity 2015 AB (publ)

Styrelsen

Stockholm den 4 december 2018
Coeli Private Equity
Styrelsen
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GODKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLANDE AV FUSIONERNA
Slutliga godkännanden av varje Fusion kräver att varje Fusionsplan godkänns av aktieägare som representerar minst två 
tredjedelars majoritet av såväl angivna röster som företrädda aktier vid extra bolagsstämmor i respektive Årsfond och i Coeli 
Private Equity. Eftersom det finns flera aktieslag i samtliga Årsfonder och i Coeli Private Equity ska majoritetskravet tillämpas 
inom varje aktieslag som är företrätt vid varje stämma. Bolagsstämmorna kommer att hållas den 30 januari 2019. Den extra 
bolagsstämman i Coeli Private Equity kommer även att besluta om emission av de aktier som utgör fusionsvederlag, de 
ändringar av bolagsordningen som är ett led i genomförandet av Fusionerna. Respektive extra bolagsstämma i Årsfonderna 
kommer även att besluta om att genomföra utdelning avseende preferensaktier P1 för räkenskapsåret 2018. 

Efter det att extra bolagsstämmor i Årsfonderna och Coeli Private Equity har godkänt minst sju (7) av nio (9) tillämpliga 
Fusionsplaner följer enligt aktiebolagslagen (2005:551) (”Aktiebolagslagen”) vissa borgenärsrelaterade förfaranden. Dessa 
förfaranden, som omfattas av i Aktiebolagslagen reglerade tidsfrister, inkluderar att var och en av Årsfonderna som godkänt en 
Fusionsplan och därmed deltar i Fusionerna skriftligen underrättar sina kända borgenärer om Fusionerna och att Bolagsverket 
kallar på kända och okända borgenärer till dessa Årsfonder. Fusionsförfarandet förväntas vara avslutat senast den 16 april 
2019. I samband med att varje Fusion registreras hos Bolagsverket erhåller aktieägare i Årsfonderna utan åtgärd aktier i Coeli 
Private Equity som det Sammanslagna Bolaget. 

Varje Årsfond som absorberas i Coeli Private Equity kommer att upplösas och dess tillgångar och skulder kommer att övergå 
i Coeli Private Equity i och med att Bolagsverket registrerar respektive Fusion. Detta beräknas ske tidigast den 2 april 2019. 
Årsfonderna och Coeli Private Equity kommer att i så god tid som möjligt offentliggöra vilken dag Bolagsverket kommer 
att registrera Fusionerna. 

Indikativ tidplan för Fusionerna

14 december 2018 Offentliggörande av 
Informationsdokument

24 januari 2019 Avstämningsdag för deltagande vid 
extra bolagsstämmor i Årsfonderna 
och i Coeli Private Equity

25 januari 2019 Sista dag för anmälan av deltagande 
i Årsfondernas och Coeli Private 
Equitys extra bolagsstämmor

30 januari 2019 Extra bolagsstämmor i Årsfonderna 
och i Coeli Private Equity

31 januari 2019 Information till samtliga aktieägare 
om utfallet om beslut vid 
bolagsstämmor

FUSIONSVILLKOR, BOLAGSSTÄMMOR OCH TILLÄMPLIG LAG
Fusionsvillkor
Fusionsvederlag
Som vederlag för Fusionerna erhåller aktieägarna i Årsfonderna aktier i Coeli Private Equity. Fusionsvederlaget kommer att 
fördelas enligt följande tabell, beroende av varje aktieägares aktieinnehav i respektive Årsfond.  

Årsfond Fusionsvederlag för preferensaktier P1 Fusionsvederlag för preferensaktier P2

Årsfond 2007 För varje preferensaktie P1 i Årsfond 2007 erhålls 
0,0398 nya stamaktier samt 0,2 nya stamaktier serie 
II i det Sammanslagna Bolaget. 

En aktieägare i Årsfond 2007 som innehar 100 
preferensaktier P1 erhåller sålunda 3,98 nya 
stamaktier samt 20 nya stamaktier serie II i det 
Sammanslagna Bolaget.

För varje preferensaktie P2 i Årsfond 2007 erhålls 
0,9450 nya stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.

En aktieägare i Årsfond 2007 som innehar 100 
preferensaktier P2 erhåller sålunda 94,50 nya 
stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.
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31 januari 2019 Underrättelse till Årsfondernas 
kända borgenärer

1 februari 2019 Ansökan till Bolagsverket 
om tillstånd att verkställa 
Fusionsplanerna

6 februari 2019 – 
6 april 2019

Kallelse på Årsfonderna kända och 
okända borgenärer

10 april 2019 Bolagsverket lämnar tillstånd att 
verkställa Fusionsplanerna

15 april 2019 Tidigaste datum då Bolagsverket 
registrerar Fusionerna och 
emissionen av nya aktier i det 
nya Coeli Private Equity/det 
Sammanslagna Bolaget
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Årsfond 2008 För varje preferensaktie P1 i Årsfond 2008 erhålls 
0,0501 nya stamaktier samt 0,2 nya stamaktier serie 
II i det Sammanslagna Bolaget. 

En aktieägare i Årsfond 2008 som innehar 100 
preferensaktier P1 erhåller sålunda 5,01 nya stamaktier 
samt 20 nya stamaktier serie II i det Sammanslagna 
Bolaget.

För varje preferensaktie P2 i Årsfond 2008 erhålls 
0,7460 nya stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.

En aktieägare i Årsfond 2008 som innehar 100 
preferensaktier P2 erhåller sålunda 74,60 nya 
stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.

Årsfond 2009 För varje preferensaktie P1 i Årsfond 2009 erhålls 
0,0402 nya stamaktier samt 0,2 nya stamaktier serie 
II i det Sammanslagna Bolaget. 

En aktieägare i Årsfond 2009 som innehar 100 
preferensaktier P1 erhåller sålunda 4,02 nya 
stamaktier samt 20 nya stamaktier serie II i det 
Sammanslagna Bolaget.

För varje preferensaktie P2 i Årsfond 2009 erhålls 
3,8470 nya stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.

En aktieägare i Årsfond 2009 som innehar 100 
preferensaktier P2 erhåller sålunda 384,70 nya 
stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.

Årsfond 2010 För varje preferensaktie P1 i Årsfond 2010 erhålls 
0,0858 nya stamaktier samt 0,2 nya stamaktier serie 
II i det Sammanslagna Bolaget. 

En aktieägare i Årsfond 2010 som innehar 100 
preferensaktier P1 erhåller sålunda 8,58 nya 
stamaktier samt 20 nya stamaktier serie II i det 
Sammanslagna Bolaget.

För varje preferensaktie P2 i Årsfond 2010 erhålls 
2,8869 nya stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.

En aktieägare i Årsfond 2010 som innehar 100 
preferensaktier P2 erhåller sålunda 288,69 nya 
stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.

Årsfond 2011 För varje preferensaktie P1 i Årsfond 2011 erhålls 
0,1100 nya stamaktier samt 0,2 nya stamaktier serie 
II i det Sammanslagna Bolaget. 

En aktieägare i Årsfond 2011 som innehar 100 
preferensaktier P1 erhåller sålunda 11,00nya 
stamaktier samt 20 nya stamaktier serie II i det 
Sammanslagna Bolaget.

För varje preferensaktie P2 i Årsfond 2011 erhålls 
2,4527 nya stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.

En aktieägare i Årsfond 2011 som innehar 100 
preferensaktier P2 erhåller sålunda 245,27 nya 
stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.

Årsfond 2012 För varje preferensaktie P1 i Årsfond 2012 erhålls 
0,1260 nya stamaktier samt 0,2 nya stamaktier serie 
II i det Sammanslagna Bolaget. 

En aktieägare i Årsfond 2012 som innehar 100 
preferensaktier P1 erhåller sålunda 12,60 nya 
stamaktier samt 20 nya stamaktier serie II i det 
Sammanslagna Bolaget.

För varje preferensaktie P2 i Årsfond 2012 erhålls 
4,4179 nya stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.

En aktieägare i Årsfond 2012 som innehar 100 
preferensaktier P2 erhåller sålunda 441,79 nya 
stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.

Årsfond 2013 För varje preferensaktie P1 i Årsfond 2013 erhålls 
0,1860 nya stamaktier samt 0,2 nya stamaktier serie 
II i det Sammanslagna Bolaget. 

En aktieägare i Årsfond 2013 som innehar 100 
preferensaktier P1 erhåller sålunda 18,60 nya 
stamaktier samt 20 nya stamaktier serie II i det 
Sammanslagna Bolaget.

För varje preferensaktie P2 i Årsfond 2013 erhålls 
2,3151 nya stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.

En aktieägare i Årsfond 2013 som innehar 100 
preferensaktier P2 erhåller sålunda 231,51 nya 
stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.

Årsfond 2014 För varje preferensaktie P1 i Årsfond 2014 erhålls 
0,1061 nya stamaktier samt 0,2 nya stamaktier serie 
II i det Sammanslagna Bolaget. 

En aktieägare i Årsfond 2014 som innehar 100 
preferensaktier P1 erhåller sålunda 10,61 nya 
stamaktier samt 20 nya stamaktier serie II i det 
Sammanslagna Bolaget.

För varje preferensaktie P2 i Årsfond 2014 erhålls 
2,4163 nya stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.

En aktieägare i Årsfond 2014 som innehar 100 
preferensaktier P2 erhåller sålunda 241,63 nya 
stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.
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Stamaktier och stamaktier serie II i Coeli Private Equity har samma röstvärde och berättigar sålunda till en röst per aktie, 
oavsett aktieslag.
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Årsfond 2008 För varje preferensaktie P1 i Årsfond 2008 erhålls 
0,0501 nya stamaktier samt 0,2 nya stamaktier serie 
II i det Sammanslagna Bolaget. 

En aktieägare i Årsfond 2008 som innehar 100 
preferensaktier P1 erhåller sålunda 5,01 nya stamaktier 
samt 20 nya stamaktier serie II i det Sammanslagna 
Bolaget.

För varje preferensaktie P2 i Årsfond 2008 erhålls 
0,7460 nya stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.

En aktieägare i Årsfond 2008 som innehar 100 
preferensaktier P2 erhåller sålunda 74,60 nya 
stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.

Årsfond 2009 För varje preferensaktie P1 i Årsfond 2009 erhålls 
0,0402 nya stamaktier samt 0,2 nya stamaktier serie 
II i det Sammanslagna Bolaget. 

En aktieägare i Årsfond 2009 som innehar 100 
preferensaktier P1 erhåller sålunda 4,02 nya 
stamaktier samt 20 nya stamaktier serie II i det 
Sammanslagna Bolaget.

För varje preferensaktie P2 i Årsfond 2009 erhålls 
3,8470 nya stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.

En aktieägare i Årsfond 2009 som innehar 100 
preferensaktier P2 erhåller sålunda 384,70 nya 
stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.

Årsfond 2010 För varje preferensaktie P1 i Årsfond 2010 erhålls 
0,0858 nya stamaktier samt 0,2 nya stamaktier serie 
II i det Sammanslagna Bolaget. 

En aktieägare i Årsfond 2010 som innehar 100 
preferensaktier P1 erhåller sålunda 8,58 nya 
stamaktier samt 20 nya stamaktier serie II i det 
Sammanslagna Bolaget.

För varje preferensaktie P2 i Årsfond 2010 erhålls 
2,8869 nya stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.

En aktieägare i Årsfond 2010 som innehar 100 
preferensaktier P2 erhåller sålunda 288,69 nya 
stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.

Årsfond 2011 För varje preferensaktie P1 i Årsfond 2011 erhålls 
0,1100 nya stamaktier samt 0,2 nya stamaktier serie 
II i det Sammanslagna Bolaget. 

En aktieägare i Årsfond 2011 som innehar 100 
preferensaktier P1 erhåller sålunda 11,00nya 
stamaktier samt 20 nya stamaktier serie II i det 
Sammanslagna Bolaget.

För varje preferensaktie P2 i Årsfond 2011 erhålls 
2,4527 nya stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.

En aktieägare i Årsfond 2011 som innehar 100 
preferensaktier P2 erhåller sålunda 245,27 nya 
stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.

Årsfond 2012 För varje preferensaktie P1 i Årsfond 2012 erhålls 
0,1260 nya stamaktier samt 0,2 nya stamaktier serie 
II i det Sammanslagna Bolaget. 

En aktieägare i Årsfond 2012 som innehar 100 
preferensaktier P1 erhåller sålunda 12,60 nya 
stamaktier samt 20 nya stamaktier serie II i det 
Sammanslagna Bolaget.

För varje preferensaktie P2 i Årsfond 2012 erhålls 
4,4179 nya stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.

En aktieägare i Årsfond 2012 som innehar 100 
preferensaktier P2 erhåller sålunda 441,79 nya 
stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.

Årsfond 2013 För varje preferensaktie P1 i Årsfond 2013 erhålls 
0,1860 nya stamaktier samt 0,2 nya stamaktier serie 
II i det Sammanslagna Bolaget. 

En aktieägare i Årsfond 2013 som innehar 100 
preferensaktier P1 erhåller sålunda 18,60 nya 
stamaktier samt 20 nya stamaktier serie II i det 
Sammanslagna Bolaget.

För varje preferensaktie P2 i Årsfond 2013 erhålls 
2,3151 nya stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.

En aktieägare i Årsfond 2013 som innehar 100 
preferensaktier P2 erhåller sålunda 231,51 nya 
stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.

Årsfond 2014 För varje preferensaktie P1 i Årsfond 2014 erhålls 
0,1061 nya stamaktier samt 0,2 nya stamaktier serie 
II i det Sammanslagna Bolaget. 

En aktieägare i Årsfond 2014 som innehar 100 
preferensaktier P1 erhåller sålunda 10,61 nya 
stamaktier samt 20 nya stamaktier serie II i det 
Sammanslagna Bolaget.

För varje preferensaktie P2 i Årsfond 2014 erhålls 
2,4163 nya stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.

En aktieägare i Årsfond 2014 som innehar 100 
preferensaktier P2 erhåller sålunda 241,63 nya 
stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.

Emission av fusionsvederlaget och hantering av fraktioner
Fusionerna är villkorade av att Coeli Private Equitys extra 
bolagsstämma beslutar om emission av högst 9 500 000 
aktier, varav 8 600 000 utgör stamaktier och 900 000 
stamaktier serie II, varje aktie med kvotvärde om 1 SEK, vilka 
ska utgöra fusionsvederlag. ISIN-numret för stamaktier är 
SE0012012268  och för stamaktier serie II är SE0012012276.

Coeli Private Equitys aktiekapital uppgår vid dagen för detta 
Informationsdokument till 500 000 SEK och kommer genom 
Fusionerna, förutsatt att samtliga Fusioner genomförs, att ökas 
med 9 500 000 SEK till 10 000 000 SEK. Utspädningseffekten 
om 9 500 000 aktier motsvarar 95 procent av aktiekapitalet 
och rösterna efter emissionen av de nya aktierna. 

Endast hela aktier i Coeli Private Equity kommer att erläggas 
som fusionsvederlag till aktieägare i Årsfonderna. Coeli 
Private Equity och Årsfonderna kommer att uppdraga 
emissionsinstitutet Aktieinvest att lägga samman alla 
uppkomna fraktioner av stamaktier i Coeli Private Equity 
(”Fraktioner”) som inte berättigar till en hel stamaktie i Coeli 
Private Equity som fusionsvederlag och därefter sälja dessa 
aktier till Coeli Private Equity Management II AB, som har 
åtagit sig att förvärva samtliga sådana aktier. Redovisning 
av försäljningslikviden från försäljningen av de aktier som 
motsvarar Fraktionerna ska ske genom Aktieinvests försorg 
och försäljningslikviden därefter utbetalas till de som är 
berättigade till det i proportion till värdet av de Fraktioner 
som de innehar omedelbart före försäljningen. Denna betalning 
ska ske senast tio bankdagar efter sådan försäljning av 
Fraktionerna.

Skulle inte det sammanlagda antalet Fraktioner motsvara ett 
helt antal aktier kommer Coeli Private Equity Management II 
AB att tillskjuta motsvarande belopp i kontanter, det vill säga 
högst ett belopp motsvarande försäljningslikviden för en aktie 
vid den beskrivna försäljningen. 

Berättigade att erhålla fusionsvederlag och ersättning för 
Fraktioner kommer att vara de som är upptagna i respektive 
Årsfonds aktiebok per dagen för Bolagsverkets slutliga 
registrering av Fusionerna. 

Kostnader
Inget courtage debiteras för utbytet av aktier i samband med 
genomförande av Fusionerna.

Åtagande för perioden före Fusionerna
Årsfonderna och Coeli Private Equity har åtagit sig att, fram 
till den dag då minst sju (7) av Fusionerna registreras hos 
Bolagsverket, fortsätta bedriva sina respektive verksamheter 
på sedvanligt sätt. Årsfonderna och Coeli Private Equity har 
också förbundit sig att vidta samtliga nödvändiga åtgärder 
som krävs för att fullgöra samgåendet av Årsfonderna och 
Coeli Private Equity på de villkor som anges i Fusionsplanerna. 
Coeli Private Equitys ingivande av anmälan om registrering av 
Fusionerna kräver att minst sju (7) av nio (9) Årsfonder lämnar 
sitt godkännande för fusion enligt gällande Fusionsplan, vilket 
godkännande inte oskäligen får återhållas eller förvägras. 

Villkor för Fusionerna
Genomförande av Fusionerna är villkorat av:
1. att aktieägarna i Coeli Private Equity vid en bolagsstämma 

beslutar om att (i) godkänna Fusionsplanerna, (ii) 
godkänna styrelsernas beslut om emission av de aktier 
som utgör fusionsvederlag och (iii) anta ny bolagsordning 
med de ändringar som är ett led i genomförandet av 
Fusionerna;

2. att aktieägarna i minst sju (7) av nio (9) Årsfonder 
vid en bolagsstämma beslutar om att (i) godkänna 
Fusionsplanerna och (ii) genomföra utdelning avseende 
preferensaktier P1 för räkenskapsåret 2018;

3. att erforderliga godkännanden av de ägarförändringar 
som sker till följd av Fusionerna, i den utsträckning så 
krävs, har inhämtats och erhållits från berörda avtalsparter 
i enlighet med de investeringsavtal som ingåtts av 
respektive Årsfond; 

4. att alla tillstånd och godkännanden av myndigheter som 
är nödvändiga för Fusionerna har erhållits på villkor som 
är acceptabla för Årsfonderna och Coeli Private Equity, 
enligt styrelsens i respektive bolag bedömning;

5. att Fusionerna inte helt eller delvis omöjliggörs eller 
väsentligen försvåras på grund av lagar, domstolsbeslut, 
myndighetsbeslut eller liknande; och

6. att inte någon förändring, omständighet eller händelse 
eller följd av förändringar, omständigheter eller händelser 
har inträffat som haft, eller som rimligen skulle kunna 
förväntas ha, en väsentlig negativ effekt på den finansiella 
ställningen eller verksamheten för Årsfonderna eller Coeli 
Private Equity efter sammanslagningen, innefattande 
bl.a. Årsfondernas eller Coeli Private Equitys omsättning, 
resultat, likviditet, soliditet, eget kapital, tillgångar eller att 
– enligt styrelsernas bedömning – inte tillräckligt många 
Årsfonder har godkänt framlagda Fusionsplaner och 
därmed inte kommer att gå vidare med fusionsförfarandet.

Årsfond 2015 För varje preferensaktie P1 i Årsfond 2015 erhålls 
0,1640 nya stamaktier samt 0,2 nya stamaktier serie 
II i det Sammanslagna Bolaget. 

En aktieägare i Årsfond 2015 som innehar 100 
preferensaktier P1 erhåller sålunda 16,40 nya 
stamaktier samt 20 nya stamaktier serie II i det 
Sammanslagna Bolaget.

För varje preferensaktie P2 i Årsfond 2015 erhålls 
2,3858 nya stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.

En aktieägare i Årsfond 2015 som innehar 100 
preferensaktier P2 erhåller sålunda 238,58 nya 
stamaktier i det Sammanslagna Bolaget.
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Har de villkor som framgår ovan inte uppfyllts och minst sju (7) 
av nio (9) av Fusionerna registrerats senast den 30 juni 2019 
kommer Fusionerna inte att genomföras och Fusionsplanerna 
kommer att upphöra att gälla, dock att Fusionerna ska avbrytas 
och Fusionsplanerna upphöra att gälla endast, i den mån det 
är tillåtet enligt tillämplig lag, om den bristande uppfyllelsen är 
av väsentlig betydelse för Fusionerna eller Coeli Private Equity. 
Styrelserna i Årsfonderna och i Coeli Private Equity förbehåller 
sig rätten att genom ett gemensamt beslut helt eller delvis 
frånfalla ett, flera eller samtliga av ovanstående villkor.

Styrelserna i Årsfonderna och i Coeli Private Equity har, i 
den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, rätt att genom 
ett gemensamt beslut bestämma att skjuta upp det senaste 
datumet för uppfyllande av villkoren för genomförande av 
Fusionerna från den 30 juni 2019 till ett senare datum.  

Ej krav på anmälan för erhållande av fusionsvederlag
Sedan Årsfondernas och Coeli Private Equitys extra 
bolagsstämmor har fattat erforderliga beslut för genomförandet 
av minst sju (7) av Fusionerna, det borgenärsrelaterade 
kallelseförfarandet har genomförts och Bolagsverket har 
registrerat de godkända Fusionerna byts samtliga aktier 
i de Årsfonder som omfattas av fusion, utan åtgärd från 
aktieägarna, ut mot nya aktier i det Sammanslagna Bolaget. 

De som är berättigade att erhålla fusionsvederlag är aktieägare 
i de Årsfonder som har godkänt fusionsförfarandet och som är 
registrerade i Årsfondens aktiebok, vilken är förd av Euroclear 
Sweden AB (”Euroclear”), när slutgiltig registrering av, av 
Årsfonden godkänd Fusion, sker hos Bolagsverket.  

Hantering av Fraktioner som blir över i samband med 
fusionerna kommer att ske genom tillskott från Coeli Private 
Equity Management II AB. Se närmare om hanteringen av 
Fraktioner under rubriken ”Emission av fusionsvederlaget” 
ovan.

Fusionernas verkställande, redovisning av fusionsvederlag 
samt påverkan på innehav i Årsfonderna och Coeli Private 
Equity
Processen för Fusionerna förväntas tidigast vara slutförd den 
15 april 2019. I samband med att varje Fusion registreras hos 
Bolagsverket, upplöses den Årsfond som omfattas av fusionen. 
Aktieägare i de Årsfonder som omfattas av fusion kommer 
att utan ytterligare åtgärder att erhålla nyemitterade aktier i 
Coeli Private Equity. Aktierna i Årsfonderna avregistreras av 
Euroclear från respektive innehavares VP-konto och istället 
kommer nya aktier i Coeli Private Equity att registreras på 
VP-kontot, vilket beräknas ske tidigast omkring den 16 april 
2019. En VP-avi kommer därefter att skickas till aktieägarna. I 
Euroclears system benämns Coeli Private Equitys stamaktier 
för AK och stamaktier serie II för AK A 2.

Redovisningen av försäljningslikviden från försäljningen av 
Fraktioner ska ske genom Aktieinvest försorg. Redovisningen 
ska ske senast tio bankdagar efter sådan försäljning. 
Om aktierna i Årsfonderna är pantsatta vid tidpunkten 

för redovisningen av fusionsvederlaget ska redovisning 
ske till panthavaren och om aktierna i Årsfonderna är 
förvaltarregistrerade ska redovisning ske till förvaltaren.

Utdelning avseende de nya aktierna
De nya stamaktier i det Sammanslagna Bolaget som emitteras 
som fusionsvederlag medför rätt till utdelning första gången på 
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter 
att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket. De nya 
stamaktier serie II som emitteras som fusionsvederlag medför 
rätt till utdelning först när innehavare av stamaktier, genom 
utdelning, genom annan värdeöverföring enligt 17 kap 2 § 
aktiebolagslagen eller i samband med att bolaget likvideras, 
har erhållit utdelning med ett belopp motsvarande 115 procent 
av det medelvärde som kommer att åsättas stamaktier 
i samband med att aktie av sådant aktieslag utges som 
fusionsvederlag vid Fusionerna, dock lägst aktiens kvotvärde. 
Bakgrunden till denna fördelning är att det efter Fusionerna 
i första hand är investerarna (som efter Fusionerna erhåller 
stamaktier) som ska ha rätt till utdelning samtidigt som Coeli 
Private Equity Management II AB (som innan Fusionerna äger 
500 000 stamaktier serie II i Coeli Private Equity och som 
efter Fusionerna erhåller ytterligare stamaktier serie II) får 
invänta att stamaktier erhåller 115 procent av stamaktiernas 
initiala substansvärde innan bolaget kan få utdelning. När 
nivån om 115 procent är uppnådd omvandlas Coeli Private 
Equity Management II AB:s stamaktier serie II till stamaktier. 
Coeli Private Equity Management II AB äger sedan tidigare 
preferensaktier P1 i samtliga av Årsfonderna och kommer 
därför i samband med Fusionerna också att få stamaktier i 
Coeli Private Equity som fusionsvederlag.

Anvisningar och anmälan till bolagsstämmor
Extra bolagsstämma i respektive Årsfond
Extra bolagstämmor i Årsfonderna kommer att hållas 
onsdagen den 30 januari 2019 i respektive Årsfonds och Coeli 
private Equitys gemensamma lokaler på Sveavägen 24-26 i 
Stockholm. De extra bolagsstämmorna i Årsfonderna kommer 
att hållas enligt följande schema. 

Coeli Private Equity 2007 AB (publ) Kl. 09.00

Coeli Private Equity 2008 AB (publ) Kl. 09.30

Coeli Private Equity 2009 AB (publ) Kl. 10.00

Coeli Private Equity 2010 AB (publ) Kl. 10.30

Coeli Private Equity 2011 AB (publ) Kl. 11.00

Coeli Private Equity 2012 AB (publ) Kl. 13.00

Coeli Private Equity 2013 AB (publ) Kl. 13.30

Coeli Private Equity 2014 AB (publ) Kl. 14.00

Coeli Private Equity 2015 AB (publ) Kl. 14.30

Aktieägare som vill delta på bolagsstämma ska dels vara 
införd i den av Euroclear förda aktieboken för Årsfonden 
torsdagen den 24 januari 2019, dels anmäla sitt deltagande 
i bolagsstämman hos Årsfonderna eller Coeli Private Equity, 
under den gemensamma adressen Sveavägen 24-26, 111 57 
Stockholm eller per telefon 08-545 916 40 eller via e-post: 
info@coeli. se. För det fall anmälan skickas per post ska namnet 
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på för aktieägaren relevant Årsfond eller Årsfonder nämnas 
i samband med adressen. Anmälan ska vara Årsfonderna 
eller Coeli Private Equity tillhanda senast måndagen den 
25 januari 2019. Vid anmälan uppges namn, person-/
organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav 
och eventuella biträden eller ombud. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade 
måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämma, tillfälligt 
inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar 
sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om 
detta i god tid före torsdagen den 24 januari 2019, då sådan 
omregistrering ska vara verkställd.

I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud 
måste behörighetshandlingar, 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, https : // coeli. se/vara-fonder/private-equity/coeli-
private-equity-ab/. Den som företräder eller är ombud för 
juridisk person ska uppvisa en kopia på registreringsbevis eller 
andra motsvarande behörighetshandlingar. Sådan handling får 
inte vara äldre än ett år.

Extra bolagsstämma i Coeli Private Equity
Extra bolagstämma i Coeli Private Equity kommer att 
hållas onsdagen den 30 januari 2019, kl. 15.30 i respektive 
Årsfonds och Coeli Private Equitys gemensamma lokaler på 
Sveavägen 24-26 i Stockholm. Aktieägare som vill delta på 
bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear förda 
aktieboken torsdagen den 24 januari 2019, dels anmäla sitt 
deltagande i bolagsstämman hos Coeli Private Equity, under 
adressen Coeli Private Equity AB, Sveavägen 24-26, 111 57 
Stockholm eller per telefon 08-545 916 40 eller via e-post: 

info@coeli. se. Anmälan ska vara Coeli Private Equity tillhanda 
senast måndagen den 25 januari 2019. Vid anmälan uppges 
namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, 
aktieinnehav och eventuella biträden eller ombud. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade 
måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämma, tillfälligt 
inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar 
sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om 
detta i god tid före torsdagen den 24 januari 2019, då sådan 
omregistrering ska vara verkställd.

I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud 
måste behörighetshandlingar, 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, https : // coeli. se/vara-fonder/private-equity/coeli-
private-equity-ab/. Den som företräder eller är ombud för 
juridisk person ska uppvisa en kopia på registreringsbevis eller 
andra motsvarande behörighetshandlingar. Sådan handling får 
inte vara äldre än ett år.
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GENERELL INFORMATION
Coeli Private Equity har startats som ett dotterbolag till 
Coeli Private Equity Management II AB som i sin tur ägs av 
Coeli Holding. Syftet med att genomföra samtliga Fusioner 
och starta Coeli Private Equity är att tillvarata den samlade 
kunskapen och upparbetade Private Equityportfölj som finns 
i Coelikoncernen för att tillsammans med aktieägarna skapa 
förutsättningar att fortsätta driva tillgångsslaget i en mer 
kapitaleffektiv och gynnsam struktur. Det Sammanslagna 
Bolaget kommer efter Fusionerna inneha en väldiversifierad 
och attraktiv portfölj samt kommer framöver att ha möjlighet 
att fortsätta skapa värde genom att göra ett antal utvalda 
investeringar inom nordisk Private Equity.

VERKSAMHETEN I COELI PRIVATE EQUITY
Coeli Private Equitys verksamhet består i att med egna medel 
göra olika riskkapitalinvesteringar. Genom en investering 
i Bolaget kan aktieägarna därför indirekt investera i 
investeringsobjekt som annars normalt inte är tillgängliga för 
de flesta privatpersoner eller företagare. I syfte att erhålla 
bästa möjliga avkastning kommer Bolaget eftersträva att 
investera och utfästa kapital i olika riskkapitalinvesteringar, 
varav främst Private Equity-fonder, och/eller målbolag till 
dessa. Bolaget kommer även att sträva efter att ha ett högt 
kapitalutnyttjande för att exponering till Private Equity ska 
vara så omfattande som möjligt. Då likviditetscykeln och 
kassaflödet för underliggande investeringar är svår att förutse 
kan det uppstå tillfällen där Bolaget kommer i likviditetsbehov. 
För att överbygga dessa likviditetsbehov förbehåller sig 
Bolaget rätten att ta upp en checkkredit. I samband med 
sådan upplåning kan det hända att Bolaget måste pantsätta 
tillgångar som säkerhet för lånet. Gränsen för upplåning är 35 
procent av Bolagets bokförda kapital.

Det värde som kan komma att skapas i Bolaget kommer 
aktieägarna till del när Bolaget dels gör utdelningar eller 
utfäster kapital på nytt till Private Equity marknaden. Bolaget 
kommer ha som målsättning att årligen dela ut 5–7 procent 
av substansvärdet. Storleken och summan är beroende av 
resultaten och avkastningen från de avyttrande portföljbolagen 
under tidens gång. En del kommer att återinvesteras för att 
med tiden fortsätta säkerställa en värdeökning i Bolaget. 

Styrelsen avser att ansöka om notering av Bolagets stamaktier 
på den reglerade marknaden NGM Nordic AIF. Det är dock 
svårt att bedöma vilket intresse Bolagets stamaktier kommer 
att få. Om likvid handel inte kan utvecklas eller om sådan 
handel inte blir varaktig kan det medföra svårigheter för 
aktieägare att sälja sina aktier. 

Majoriteten av de investeringsalternativ som idag erbjuds till 
privata investerare är produkter som är konstruerade i syfte 
att tillgodose investerarens behov av likviditet, tillgänglighet 
och trygghet:

Likviditet – De produkter som idag i första hand erbjuds privata 
investerare är anpassade till den normala kundens önskemål 
att snabbt kunna avyttra sin investering om kunden behöver 
få sina pengar utbetalda.

Tillgänglighet – De krav som ställs, främst i fråga om 
investeringsbelopp, anpassas till den kundkategori som 
producenterna i första hand riktar sig till.

Trygghet – Risken i produkterna anpassas till vad producenterna 
tror att investerarna kommer att kunna acceptera på kort sikt, 
vilket ofta innebär att variationen på avkastningen inte får vara 
för stor. Vidare anpassas produkterna till lagstiftarens krav som 
syftar till att skydda den normala spararen, genom exempelvis 
begränsningar i placeringsinriktningen.

Att de flesta investeringsalternativ är anpassade till den 
normala spararens behov har lett till att flera intressanta 
investeringsmöjligheter i praktiken har undantagits från 
marknaden för de privata investerarna, bl.a. beroende på höga 
krav på minsta investeringsbelopp. Bolagets ambition är att 
skapa en indirekt tillgänglighet till sådana investeringar som 
annars inte är åtkomliga för privatinvesterare. 

AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER
De tidigare Årsfonderna är investeringsbolag med 
målsättningen att skapa värde för sina aktieägare. Det 
Sammanslagna Bolaget kommer efter Fusionerna att präglas 
av samma synsätt. Det Sammanslagna Bolaget ska erbjuda 
sina aktieägare en tillgång och investeringsmöjlighet  i Private 
Equity-fonder och selektiva investeringar i andra likartade 
typer av strategier samt direkta investeringar, som annars 
normalt inte är tillgängliga för mindre investerare. Coeli Private 
Equity kommer att ha fokus på nordiska s.k. small och midcap 
buy-out fonder, även om det också kan bli aktuellt att investera 
inom andra segment som exempelvis largecap, eller andra 
utvalda Private Equity liknande strukturer. Vidare kommer det 
Sammanslagna Bolaget, med sin större storlek ges ytterligare 
möjligheter och tillgång till andra investeringsmöjligheter 
som exempelvis s.k. secondary investeringar, där del av 
investeringstiden redan är gjord och en kortare tid till 
kassaflöde kan finnas. Samt s.k. co-investments, där direkta 
investeringar i Private Equity-fonders portföljbolag kan 
göras för att nå en större enskild bolagsexponering och få en 
kostnadseffektivare förvaltning. Val av fond och område inom 
segmenten kommer att göras efter noggrann utvärdering av 
potentiella Private Equity-aktörer där avgörande kommer 
att vara vilka aktörer som har potential att generera högsta 
möjliga avkastning. 

I det Sammanslagna Bolaget kommer ledningen och 
Coeli Asset Management AB kontinuerligt att följa den 
nordiska kapitalmarknaden och de olika segmenten 
kommer att analyseras huruvida den aktuella fonden 
och investeringssegmentet kommer att leva upp till de 
avkastningsmål som det Sammanslagna Bolaget har. I 
utvärderingsprocessen kommer det Sammanslagna Bolaget 
bland annat att undersöka fundamentala områden som 
över tiden påverkar avkastningen i riskkapitalbolagen 
såsom investeringssegment- och strategi, förvaltarnas 
förvaltningsresultat, kompetens och erfarenhet.

För mer information om utvärderingsprocessen och vilka 
områden hos fonden som har stort fokus i utvärderingen, 
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se avsnittet ”Det Sammanslagna Bolaget i Coelikoncernen – 
Strategi och placeringsinriktning – utvärderingsprocessen”.

Coeli Private Equitys övergripande mål är att skapa långsiktig 
värdetillväxt för investerarna samtidigt som Bolaget kan 
upprätthålla en årlig utdelning på omkring 5–7 procent. 
Målsättningen är även att fortsätta vara en av de mesta 
investerarna inom det nordiska Private Equity segmentet 
och bidra till utveckling och tillväxt i det svenska näringslivet 
samtidigt som Bolaget kan tillgodose en god avkastning till sina 
investerare och aktieägare. Då Bolaget är ett investmentbolag 
som över tid ska bygga värde har det även som målsättning 
att årligen utfästa kapital till ett antal nya investeringsobjekt.

Minst 50 procent av Bolagets exponering mot Private Equity 
kommer från underliggande fonder som investerar i onoterade 
bolag med hemvist i Norden. För att uppnå diversifiering 
kommer Bolaget investera i minst fem enskilda underliggande 
fonder där ingen enskild fond får utgöra mer än 20 procent 
av exponeringen. Bolaget kan även komma att göra andra 
värdeskapande, långsiktiga investeringar i upp till 20 procent 
av Bolagets bokförda kapital.

Bolagets likviditetsförvaltning, som utgörs av medel 
som ännu inte är investerat, kan komma att investeras i 
värdepappersfonder med inriktning på ränteförvaltning med 
låg risk. Sådana fonder kan utgöras av fonder som förvaltas 
av Coeli Asset Management AB eller dess systerbolag. 
Lämpliga låg risk-fonder, kan exempelvis utgöras av 
Coeli Likviditetsstrategi. Fonden är en räntefond med 
inriktning på nordiska penningmarknadsinstrument och 
företagsobligationer. Denna likviditetsförvaltning gäller 
endast det kapital som inte är investerat i riskkapitalfonder 
och kommer ske i begränsad utsträckning då Bolaget ämnar 
inneha en låg kassabehållning.

Mer information om det Sammanslagna Bolagets 
investeringsstrategi, vilken kommer att motsvara den befintliga 
strategin i Årsfonderna, finns i avsnittet ”Information om 
Årsfonderna – Strategi och placeringsinriktning”.

MARKNADSÖVERSIKT
Private Equity-branschen har under de senaste åren utvecklats 
relativt snabbt, i jämförelse med utvecklingen i tidigare 
historiska perioder. Den har fått en större och mer medveten 
plats både inom den finansiella sektorn och bland dagens 
investerare. Som i övriga fondvärlden har utvecklingen 
med höga krav på bl.a. rättvisa, etik och moral, miljö och 
hållbarhet fortsatt framåt, både med hjälp av regleringar 
och med hjälp av branschens investerare. På den nordiska 
marknaden, vilken Coeli Private Equity kommer att fortsätta 
vara aktiv inom, ser Bolaget en ytterligare tillströmning av 
kapital från hela världen. Den nordiska marknaden anses 
vara en marknad som kännetecknas av god transparens, där 
det finns tillgång till frekvent rapportering och råder allmän 
ordning och reda jämfört med andra Private Equity-marknader 
i övriga världen, vilket är några av de parametrar som lockar 

investerare, utöver de goda avkastningsmöjligheter som finns 
på marknaden. Bolaget har även märkt av en ökning av nya 
aktörer på marknaden, främst bestående av utbrytare från 
befintliga fonder men även i form av nya konstellationer som 
genom egna strukturer reser kapital för att investera i och 
driva tillväxt i intressanta portföljbolag, vilket innebär att 
investeringsalternativen för investerare inom Private Equity 
har ökat. 

SYNERGIER OCH FINANSIELLA EFFEKTER AV FUSIONERNA
Årsfondernas och Coeli Private Equitys styrelser bedömer 
att ett samgående av Årsfonderna och Coeli Private Equity 
kommer att öka aktieägarnas möjlighet till avkastning genom 
att samla allt kapital i Årsfonderna till ett gemensamt bolag där 
kapitalutnyttjandet ökar. Sammanläggningen bedöms därtill 
förbättra kundupplevelsen genom bättre avkastning och ökad 
transparens och likviditet. 

Förbättrad avkastningsstruktur: Allokeringen av vinstmedel 
förbättras för investerarna genom att förvaltningsavgiften 
sänks från tidigare 1,0 procent i Årsfonderna till 0,3 procent2 

i det Sammanslagna Bolaget samt att den tidigare årliga 
utdelningen som Årsfonderna betalade till Coeli Private Equity 
Management om 1,5 procent försvinner i och med Fusionen. 

Kostnadssynergier : Fusionerna kommer att leda till 
kostnadsbesparande synergier gällande exempelvis löpande 
kostnader för revisorer, transaktioner, distributioner, jurister 
och förvaringsinstitut som efter fusionerna kommer att 
sammanlagt bli lägre med anledning av att det kommer att vara 
ett bolag istället för nio. Administrationen av enbart ett bolag 
kommer också att spara in på arbetstimmar och mängden 
kontroller som behöver genomföras. 

Kostnadssynergier: Coeli Private Equity kommer efter 
Fusionerna att vara ett betydligare större investmentbolag 
än de tidigare Årsfonderna. Bolaget kommer med det att 
ha en större tyngd och robusthet i exempelvis förhandlingar 
med motparter, till exempel banker, revisorer och jurister. 
Ett större bolag får en helt annan uppmärksamhet och 
service och även förmåner från sina samarbetspartners.  
Det Sammanslagna Bolaget blir även mer attraktiv som 
investerare i våra målfonder, i och med att strukturen inte är 
tidsbegränsad. Det ligger till grund för en mer långsiktig och 
god relation med våra målfonder. Bolaget kommer att ha en 
helt unik portfölj bestående av Private Equity-fonder med hög 
diversifiering både gällande branscher och årgångar (vintage) 
som de underliggande fonderna investerat i. Den historiken 
som kommer finnas i Bolaget kommer att göra det möjligt 
att fortsätta investera och skapa värde samtidigt som en hög 
direktavkastning i form årliga utdelningar upprätthålls. 

Mot ovan angivna bakgrund gör styrelserna i Årsfonderna 
och Coeli Private Equity bedömningen att sammanslagningen 
av Årsfonderna skapar ett bolag med ett mer attraktivt 
kunderbjudande, starkare marknadsposition och ökad 
konkurrenskraft. 

2) Förvaltningsavgifen om  0,3 procent/år beräkas på Bolagets redovisade 
egna kapital.
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UTFÄST KAPITAL3

60 MSEK

27 MDKK/ 37,5 MSEK

3 MEUR/ 31 MSEK

8 MEUR/ 82,8 MSEK

30 MSEK

79 MNOK/ 86,1 MSEK

55 MNOK/ 60 MSEK

2,5 MEUR/ 25,9 MSEK

5 MEUR/ 51,8 MSEK

62,5 MNOK/ 68,1 MSEK

25 MNOK/ 27,3 MSEK

50 MDKK/ 69,5 MSEK

65 MSEK

40 MSEK

60 MSEK

6 MEUR/ 62,1 MSEK

80 MSEK

50 MSEK

STRUKTUR/FOND

Adelis I

BWB II

CapMan Buyout Fund IX

CapMan Buyout Fund X

CNI IV

Herkules III

Herkules IV

Intera III

Karnell III

Norvestor VI

Norvestor VII

Polaris IV

Priveq IV

Priveq V

Segulah V

Vaaka II

Valedo II

Valedo III

EXEMPEL PORTFÖLJBOLAG

DET SAMMANSLAGNA BOLAGET

DET SAMMANSLAGNA BOLAGETS PORTFÖLJBOLAG
Bolagets innehav i portföljbolag kommer efter genomförda Fusioner utgöras av de innehav som presenteras i tabellen nedan. 
Detta förutsätter att alla Årsbolag har godkänt Fusionsplanen och deltar i Fusionen. För det fall ett eller flera av Årsfonderna 
inte godkänner Fusionen kommer dessa Årsfonders innehav inte att inkluderas i det Sammanslagna Bolagets portföljbolag. 
Närmare information om respektive portföljbolag framgår under rubriken ”Fondernas portföljinnehav” i avsnittet ”Information 
om Coeli Private Equity”. 

3) Valutakurser per 2018-09-27, EUR 10.35, NOK 1,09 och DKK 1,39 (Källa: 
Riksbanken)

DET SAMMANSLAGNA BOLAGET
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RÄTT TILL UTDELNING OCH ÖVERSKOTT VID LIKVIDATION
Rätt till utdelning tillfaller den, som vid av bolagsstämman 
fastställd avstämningsdag, är registrerad som aktieägare i den 
av Euroclear förda aktieboken. 

Utöver den rätt till utdelning som kan följa av 18 kap 11 § 
aktiebolagslagen ska aktierna i Bolaget berättiga till utdelning 
enligt vad som nedan.

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 utdelning med 
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.

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.

OMVANDLING AV STAMAKTIER SERIE II TILL STAMAKTIER
Genom ett  obl igator iskt  omvandl ingsförbehål l  i 
bolagsordningen för Coeli Private Equity kommer samtliga 
aktier av stamaktier serie II att omvandlas till stamaktier 
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.

När sådan omvandling sker innebär det att antalet stamaktier 
kommer att öka med 1 400 000 innebärande en utspädning 
om 14 procent.

PROFORMA AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
När Fusionerna har registrerats hos Bolagsverket och 
fusionsvederlagsaktierna har emitterats kommer det 
Sammanslagna Bolagets aktiekapital att uppgå till 10 000 000 
SEK fördelat på 10 000 000 aktier, varav 8 600 000 stamaktier 
och 1 400 000 stamaktier serie II. Varje aktie kommer att ha ett 
kvotvärde om 1 SEK. Dessa uppgifter om aktiekapital och aktier 
förutsätter att samtliga Fusioner kommer att genomföras. 

I nedanstående tabell beskrivs det Sammanslagna Bolagets 
ägarstruktur omedelbart efter Fusionernas genomförande, 
förutsatt att samtliga Fusioner slutförs.

Aktieägare Stamaktier4 Stamaktier 

serie II

Antal 

aktier (%)

Antal 

röster (%)

Coeli Private Equity 

Management II AB

453 956 1 400 000 18,5% 18,5%

Övriga aktieägare 8 146 044                - 81,5% 81,5%

TOTALT 8 600 000 1 400 000 100% 100%

NETTOANDELSVÄRDE
Bolagets investeringar kommer att värderas löpande för 
att fastställa vid var till gällande nettovärde av Bolagets 
tilltångar, detta görs åtminstone i samband med hel- och 
halvårsskifte och offentliggörs i årsredovisning respektive 
halvårsrapport. Värderigen kommer att utföras utifrån för 
branschen sedvanliga värderingsprinciper, t. ex. utifrån av 
International Private Equity and Venture Capital Valuation 
Guidelines. Efter slutförandet av Fusionerna kommer värdering 
även genomföras vid samband med ökning eller minskning av 
kapitalet i Bolaget i enlighet med AIF-lagen.

Bolaget har ännu inte fastställt något nettoandelsvärde.

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR
Styrelse
Styrelserna i Årsfonderna och styrelsen i Coeli Private Equity 
föreslår att det Sammanslagna Bolagets styrelse ska bestå av 
Johan Winnerblad (ordförande), Henrik Arfvidsson och Mikael 
Larsson som samtliga är ledamöter i Coeli Private Equitys 
nuvarande styrelse. 

Coeli Private Equity Management II AB har ambitionen att i 
egenskap av aktieägare, efter det att Fusionerna genomförts, 
inför notering av Coeli Private Equity på NGM AIF, föreslå att 
styrelsen kompletteras med en till två oberoende ledamöter.

Ledande befattningshavare
Nuvarande VD för Årsfonderna Henrik Arfvidsson är VD 
för Coeli Private Equity och kommer att vara det även i det 
Sammanslagna Bolaget efter genomförd fusion.

Revisor
Revisor  för  det  Sammanslagna Bolaget  kommer 
även fortsättningsvis vara revisionsfirman Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB, (Klostergatan 9, Box 179, 751 
04 Uppsala) med auktoriserade revisorn Leonard Daun som 
huvudrevisor. Leonard Daun är medlem i FAR. Revisionsfirman 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är sedan tidigare revisor 
för samtliga Årsfonder och Coeli Private Equity. 

För mer information om styrelse, ledande befattningshavare 
och revisor se rubriken ”Styrelse, ledande befattningshavare 
och revisor” under avsnittet ”Information om Årsfonderna" 
samt avsnittet ”Information om Coeli Private Equity”.  

4) Endast hela aktier kommer att erläggas som fusionsvederlag till aktieä-
garna i Årsfonderna. Coeli Private Equity Management II AB har åtagit sig 
att förvärva samtliga fraktioner av aktier varför antalet aktier kan ändras 
efter Fusionerna. Se mer information om hantering av fraktioner under 
avsnittet ”Fusionsvillkor, bolagsstämmor och tillämplig lag – Fusionsvillkor 
- Emission av fusionsvederlaget och hantering av fraktioner”.
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PRO FORMA-REDOVISNING
Styrelserna för Coeli Private Equity AB och Årsfonderna 
(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)),  har offentliggjort 
ett förslag till sammangående mellan bolagen genom fusion 
samt har enhälligt beslutat om formerna för sammangåendet 
i Fusionsplanerna.  Extra bolagsstämmor i samtliga bolag där 
beslut kommer att fattas avseende fusion kommer att äga rum 
den 30 januari 2019.

Genom de föreslagna Fusionerna överlåter aktieägarna i de 
Överlåtande Bolagen samtliga aktier till Coeli Private Equity 
AB i utbyte mot nyemitterade aktier i det Övertagande 
Bolaget Coeli Private Equity AB. Fusionsvederlaget kommer 
för innehavare av stamaktier i Årsfonderna att fördelas 
beroende av varje aktieägares aktieinnehav i respektive 
Årsfond. Fusionsvederlaget kommer vad gäller stamaktier 
serie II, som enbart innehas av bolag i Coelikoncernen, att 
fördelas beroende av aktieägarnas avstående från utdelning, 
förvaltningsavgift och prestationsbaserad vinstdelning.   
Utbytesrelationen framgår i respektive Fusionsplan, se 
avsnittet ”Fusionsplaner” i detta Informationsdokument. 
Vidare baseras fördelningen av aktier till respektive Årsfonds 
aktieägare på en värderingsmodell som beskrivs närmare i 
avsnittet ”Fusionerna – Fastställande av utbytesrelation”.

Proformaredovisningen har granskats av Bolagets revisor. 

Syftet med proformaredovisning
Ändamålet med nedanstående proformainformation är att 
redovisa den hypotetiska effekten som fusionen mellan 
Coeli Private Equity AB och Årsfonderna hade haft på 
Bolagets resultaträkning för halvårsperioden 1 januari 2018 
till 30 juni 2018 om fusionen hade skett den 1 januari och på 
balansräkningen per 30 juni 2018 om fusionen skett den 30 
juni 2018. 

Proformaredovisningen har endast till syfte att informera och 
belysa fakta. Proformaredovisningen är till sin natur avsedd att 
beskriva en hypotetisk situation och tjänar således inte till att 
beskriva företagets faktiska ställning eller resultat. Vidare är 
proformainformationen inte representativ för hur resultat eller 
finansiell ställning kommer att se ut i framtiden. Investerare 
bör således vara försiktiga med att lägga för stor vikt vid 
proformainformationen. Proformainformationen bör läsas 
tillsammans med övrig information i Informationsdokumentet.

Grunder för proformaredovisning
Coeli Private Equity AB, det Övertagande bolaget i fusionen, 
registrerades hos Bolagsverket den 15 augusti 2018. Coeli 
Private Equity AB har inte bedrivit någon verksamhet tidigare. 
Därför baseras proformaredovisningen på Coeli Private Equity 
AB:s hypotetiska, ej reviderade, räkenskaper för den närmast 
föregående delårsperioden 1 januari 2018 till 30 juni 2018. Coeli 

Private Equity AB:s hypotetiska och framtida räkenskaper är 
upprättade årsredovisningslagen (1995:1554) och i enlighet 
med Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 
RFR 2, Redovisning för juridiska personer. RFR 2 innebär 
att Bolaget tillämpar samtliga av EU antagna International 
Financial Reporting (IFRS) utgivna av International Accounting 
Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU och 
uttalanden, med de begränsningar som följer av Rådet för 
finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 för juridiska 
personer.  Fusionsredovisningen är upprättad i enlighet med 
Bokföringsnämndens vägledning av redovisning av fusion 
(BFNAR 2003:2). Eftersom Bolaget bildats uteslutande i 
syfte att absorbera Årsfonderna i fusionen, skulle ingen 
övrig verksamhet ha bedrivits i den hypotetiska perioden 1 
januari 2018 till 30 juni 2018. Därav innehåller räkenskaperna 
för Coeli Private Equity AB likvida medel samt aktiekapital 
om 500 000 SEK, vilket reflekteras i balansräkningen. Även 
kostnaderna för den föreslagna fusionen som bärs av det 
Övertagande bolaget Coeli Private Equity AB har belastat den 
proformerade balansräkningen, men inte den proformerade 
resultaträkningen, då dessa kostnader skulle ha påverkat 
resultatet i en tidigare period. De uppskattade kostnaderna 
för externa rådgivare och dylikt som avser fusionen uppskattas 
uppgå till 2,5 MSEK och reflekteras i det balanserade resultatet 
för Coeli Private Equity AB i proformabalansräkningen nedan.

Vidare baseras proformaredovisningen på de översiktligt 
granskade delårsrapporterna för samtliga överlåtande 
bolag, vilka har upprättats enligt årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3) De översiktligt 
granskade delårsrapporterna samt revisors granskningsrapport 
är införlivade i detta informationsdokument genom hänvisning 
och ska läsas som en del därav, se avsnittet ”Information 
om Årsfonderna i Coeli – Historisk finansiell information 
(införlivande genom hänvisning)”.

Proformajusteringar
Proformaredovisningen består, enligt ovan beskrivet, av en 
sammanslagning av räkenskaper för samtliga bolag i fusionen 
och de justeringar som föranleds av fusionen beskrivs i noterna 
till proformaredovisningen nedan. Justeringar för synergier 
har gjorts i proformaresultaträkningen för att reflektera de 
besparingar som förväntas med anledning av fusionen. 

En förvärvsanalys har upprättats som utgör grunden till 
fördelningen av aktier till de nuvarande aktieägarna i 
Årsfonderna. På grund av skillnaden mellan värdet av de 
tillgångar som det Övertagande bolaget förvärvar av de 
Överlåtande bolagen och värdet av de nyemitterade aktier 
som utgör fusionsvederlaget uppkommer en fusionsdifferens 
om 900 TSEK. Differensen är uträknad i enlighet med 
Bokföringsnämndens vägledning BFNAR 2003:2 Redovisning 
av fusion. I proformabalansräkningen föranleder detta en 
justering av Överkursfond, se not 3 nedan. Förvärvsanalysen 
beskrivs närmare i avsnittet ”Grunder för proformaredovisning” 
ovan.

DET SAMMANSLAGNA BOLAGET
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Redovisningsprinciper för Coeli Private Equity AB och 
Årsfonderna
Proformaredovisningen har upprättats i enlighet med 
Bokföringsnämndens vägledning av redovisning av fusion 
(BFNAR 2003:2), samt de redovisningsprinciper som gäller, 
och i fortsättningen kommer att gälla, för det övertagande 
bolaget Coeli Private Equity AB. För en beskrivning av 
redovisningsprinciperna hänvisas till noter i den reviderade 
rapporten för perioden 15 augusti 2018 till 20 november 
2018 för Coeli Private Equity AB, som utgör en del av detta 
informationsdokument och ska läsas som en del därav. 
Styrelserna för samtliga bolag i fusionen har gemensamt utfört 
en analys av huruvida det föreligger någon väsentlig skillnad 
mellan de redovisningsprinciper som Coeli Private Equity 
AB respektive Årsfonderna tillämpar. Bedömningen är att 
Överlåtande och Övertagande bolags redovisningsprinciper i 
all väsentlighet överensstämmer och inte föranleder justeringar 
i proformaredovisningen, detta till följd av att samtliga 
Överlåtande bolag i fusionen har tillämpat undantagsregeln 
i 12 kap K3 gällande verkligt värde-värdering av finansiella 
instrument, vilket överensstämmer med den metod som 
används av det Övertagande bolagets redovisningsprinciper.

Redovisning av fusionen
Coeli Private Equity AB kommer att, vid beslutad fusion, 
redovisa absorptionen av de Överlåtande bolagen enligt de 
bokförda värden som föreligger i respektive bolag. Detta 
mot bakgrund av att de Överlåtande bolagen redovisar sina 
tillgångar värderade till verkligt värde. Innan fusionen innehar 
Coeli Private Equity Management II AB P1-aktier i respektive 
Årsfond, totalt uppgående till 4 500 000 st., som kommer 
att konverteras till stamaktier serie II i Coeli Private Equity, 
se om fusionsdifferens under avsnittet ”Det Sammanslagna 
Bolaget – Pro forma-redovisning – Proformajusteringar” ovan. 
Fusionerna kommer att leda till vissa kostnadsbesparande 
synergier. Beräknade kostnadssynergier och kostnader av 
engångskaraktär relaterade till sådana kostnadssynergier har 
beaktats i den proformerade resultaträkningen. Dessa förklaras 
i noter till proformaresultaträkningen. 

Skatt
Styrelsen i det Övertagande samt Överlåtande bolagen 
bedömer att fusionen kan genomföras utan inkomstbeskattning 
av vare sig Årsfonderna eller Coeli Private Equity AB. Fusionen 
innebär att Coeli Private Equity AB inträder i Årsfondernas 
skattemässiga situation och att full kontinuitet som huvudregel 
gäller mellan bolagen. Kontinuiteten innebär att Årsfondernas 
underskott, med de begränsningar som följer av den så kallade 
beloppsspärren, i samband med fusion kommer att övertas av 
Coeli Private Equity vars möjligheter till kvittning av vinster 
mot Årsfondernas tidigare års underskott begränsas under 
en sexårsperiod (beräknat från efter det beskattningsår som 
Fusionerna genomfördes). Pro forma-redovisningen har inte 
påverkats av detta eftersom underskottsavdrag inte har tagits 
upp som en tillgång i Årsfonderna. 

Ingen justering med anledning av skatt förekommer därför i 
proformaredovisningen.

DET SAMMANSLAGNA BOLAGET
PRO FORMA-REDOVISNING



40R
E

SU
LT

A
TR

Ä
K

N
IN

G
(T

S
E

K
)

20
18

-0
1-

0
1 

- 
20

18
-0

6
-3

0

R
ö

re
ls

en
s 

ko
st

na
d

er
:

F
ö

rv
al

tn
in

g
sa

vg
if

t

Ö
vr

ig
a 

ex
te

rn
a 

ko
st

na
d

er

Su
m

m
a 

rö
re

ls
en

s 
ko

st
na

d
er

R
Ö

R
E

LS
E

R
E

SU
LT

A
T

R
es

ul
ta

t 
fr

ån
 fi

na
ns

ie
lla

 in
ve

st
er

in
g

ar
:

R
es

ul
ta

t 
fr

ån
 fi

na
ns

ie
lla

 in
ve

st
er

in
g

ar

U
td

el
ni

ng
 p

å 
fi

na
ns

ie
lla

 a
nl

äg
g

ni
ng

st
ill

g
ån

g
ar

V
är

d
ef

ö
rä

nd
ri

ng
 p

å 
fi

na
ns

ie
lla

 a
nl

äg
g

ni
ng

st
ill

g
ån

g
ar

R
es

ul
ta

t 
fr

ån
 ö

vr
ig

a 
ko

rt
fr

is
ti

g
a 

p
la

ce
ri

ng
ar

Ö
vr

ig
a 

fi
na

ns
ie

lla
 k

o
st

na
d

er

Su
m

m
a 

re
su

lt
at

 f
rå

n 
fi

na
ns

ie
lla

 in
ve

st
er

in
g

ar
R

E
SU

LT
A

T 
E

FT
E

R
 F

IN
A

N
SI

E
LL

A
 P

O
ST

E
R

P
E

R
IO

D
E

N
S 

R
E

SU
LT

A
T

C
o

el
i P

ri
va

te
E

q
ui

ty
 A

B
*

E
j r

ev
id

er
ad

e - -    - -    - - - - - - - -

C
o

el
i P

ri
va

te
E

q
ui

ty
 2

0
10

Ö
ve

rs
ik

tl
ig

t

g
ra

ns
ka

d
e

-4
30

-1
4

9

-5
79

-5
79

-

17
 2

0
6

5 
51

3

22
9 -1

22
 9

4
8

22
 3

69

22
 3

69

C
o

el
i P

ri
va

te
E

q
ui

ty
 2

0
11

Ö
ve

rs
ik

tl
ig

t 

g
ra

ns
ka

d
e

-5
0

3

-1
4

9

-6
52

-6
52

-
4

 0
59

6
 4

6
0

-3
0

9

6
9

10
 2

79
9

 6
27

9 
62

7

C
o

el
i P

ri
va

te
E

q
ui

ty
 2

0
12

Ö
ve

rs
ik

tl
ig

t 

g
ra

ns
ka

d
e

-5
34 -7

9

-6
14

-6
14

-

4
3 

4
79

-1
0

 6
8

1

74 -4
0

32
 8

31
32

 2
17

32
 2

17

P
ro

fo
rm

a
C

o
el

i P
ri

va
te

E
q

ui
ty

 A
B

(e
ft

er
 f

us
io

ne
n)

20
18

-0
1-

0
1

20
18

-0
6

-3
0  

 -
1 

17
8

      

 -
   

   
70

1

-1
 8

79
-1

 8
79

-6
 2

8
3

8
0

 5
4

6

24
 3

9
9

9
71 -6

1

9
9

 5
72

97
 6

93

97
 6

93

R
es

ul
ta

tr
äk

ni
ng

 2
0

18
-0

1-
0

1 
– 

20
18

-0
6

-3
0

 (
p

ro
fo

rm
a)

P
ro

fo
rm

ar
es

ul
ta

tr
äk

ni
ng

 f
ö

r 
p

er
io

d
en

 2
0

18
-0

1-
0

1 
– 

20
18

-0
6

-3
0

 h
ar

 u
p

p
rä

tt
at

s 
so

m
 o

m
 f

us
io

ne
rn

a 
äg

t 
ru

m
 1

 ja
nu

ar
i 2

0
18

.

C
o

el
i P

ri
va

te
E

q
ui

ty
 2

0
13

Ö
ve

rs
ik

tl
ig

t 

g
ra

ns
ka

d
e

-6
0

8

-8
6

 

-6
9

4
-6

9
4

-6
 2

8
3  -

13
 4

4
7

12
5

-3
8

7 
25

1
6

 5
57

6 
55

7

C
o

el
i P

ri
va

te
E

q
ui

ty
 2

0
14

Ö
ve

rs
ik

tl
ig

t 

g
ra

ns
ka

d
e

-2
6

2

-1
6

9

-4
31

-4
31 - -

5 
58

5

21
7 -

5 
80

3
5 

37
1

5 
37

1

C
o

el
i P

ri
va

te
E

q
ui

ty
 2

0
15

Ö
ve

rs
ik

tl
ig

t 

g
ra

ns
ka

d
e

-3
52

-1
79

-5
32

-5
32

- -

5 
74

6

34
5 -

6
 0

9
1

5 
55

9

5 
55

9

P
ro

fo
rm

a-
ju

st
er

in
g

ar

2 
56

7

4
32

3 
0

0
2

3 
0

0
2 - - - - - -

3 
0

0
2

3 
0

0
2

N
o

t

N
o

t 
1

N
o

t 
2

C
o

el
i P

ri
va

te
 

E
q

ui
ty

 2
0

0
7 

Ö
ve

rs
ik

tl
ig

t

g
ra

ns
ka

d
e

-4
77 -8
8

   

-5
6

5
-5

6
5    -

 -
8

6

-4
6

6

34 51

-4
6

8
-1

 0
32

-1
 0

32
   

C
o

el
i P

ri
va

te
 

E
q

ui
ty

 2
0

0
8 

Ö
ve

rs
ik

tl
ig

t

g
ra

ns
ka

d
e

-3
78

-1
55

   

-5
33

-5
33

-

10
 2

4
7

-8
 0

8
8 52

-1
0

2

2 
10

8
1 

57
6

1 
57

6    

C
o

el
i P

ri
va

te
 

E
q

ui
ty

 2
0

0
9

 

Ö
ve

rs
ik

tl
ig

t

g
ra

ns
ka

d
e

-1
9

9

-8
3   

-2
82

-2
82

-

5 
6

4
1

6
 8

8
4

20
5 -

12
 7

29
12

 4
4

7

12
 4

47    



41

C
o

el
i P

ri
va

te
E

q
ui

ty
 A

B
*

E
j r

ev
id

er
ad

e - -    - -    - - - - - - - -

C
o

el
i P

ri
va

te
E

q
ui

ty
 2

0
10

Ö
ve

rs
ik

tl
ig

t

g
ra

ns
ka

d
e

-4
30

-1
4

9

-5
79

-5
79

-

17
 2

0
6

5 
51

3

22
9 -1

22
 9

4
8

22
 3

69

22
 3

69

C
o

el
i P

ri
va

te
E

q
ui

ty
 2

0
11

Ö
ve

rs
ik

tl
ig

t 

g
ra

ns
ka

d
e

-5
0

3

-1
4

9

-6
52

-6
52

-
4

 0
59

6
 4

6
0

-3
0

9

6
9

10
 2

79
9

 6
27

9 
62

7

C
o

el
i P

ri
va

te
E

q
ui

ty
 2

0
12

Ö
ve

rs
ik

tl
ig

t 

g
ra

ns
ka

d
e

-5
34 -7

9

-6
14

-6
14

-

4
3 

4
79

-1
0

 6
8

1

74 -4
0

32
 8

31
32

 2
17

32
 2

17

P
ro

fo
rm

a
C

o
el

i P
ri

va
te

E
q

ui
ty

 A
B

(e
ft

er
 f

us
io

ne
n)

20
18

-0
1-

0
1

20
18

-0
6

-3
0  

 -
1 

17
8

      

 -
   

   
70

1

-1
 8

79
-1

 8
79

-6
 2

8
3

8
0

 5
4

6

24
 3

9
9

9
71 -6

1

9
9

 5
72

97
 6

93

97
 6

93

C
o

el
i P

ri
va

te
E

q
ui

ty
 2

0
13

Ö
ve

rs
ik

tl
ig

t 

g
ra

ns
ka

d
e

-6
0

8

-8
6

 

-6
9

4
-6

9
4

-6
 2

8
3  -

13
 4

4
7

12
5

-3
8

7 
25

1
6

 5
57

6 
55

7

C
o

el
i P

ri
va

te
E

q
ui

ty
 2

0
14

Ö
ve

rs
ik

tl
ig

t 

g
ra

ns
ka

d
e

-2
6

2

-1
6

9

-4
31

-4
31 - -

5 
58

5

21
7 -

5 
80

3
5 

37
1

5 
37

1

C
o

el
i P

ri
va

te
E

q
ui

ty
 2

0
15

Ö
ve

rs
ik

tl
ig

t 

g
ra

ns
ka

d
e

-3
52

-1
79

-5
32

-5
32

- -

5 
74

6

34
5 -

6
 0

9
1

5 
55

9

5 
55

9

P
ro

fo
rm

a-
ju

st
er

in
g

ar

2 
56

7

4
32

3 
0

0
2

3 
0

0
2 - - - - - -

3 
0

0
2

3 
0

0
2

N
o

t

N
o

t 
1

N
o

t 
2

C
o

el
i P

ri
va

te
 

E
q

ui
ty

 2
0

0
7 

Ö
ve

rs
ik

tl
ig

t

g
ra

ns
ka

d
e

-4
77 -8
8

   

-5
6

5
-5

6
5    -

 -
8

6

-4
6

6

34 51

-4
6

8
-1

 0
32

-1
 0

32
   

C
o

el
i P

ri
va

te
 

E
q

ui
ty

 2
0

0
8 

Ö
ve

rs
ik

tl
ig

t

g
ra

ns
ka

d
e

-3
78

-1
55

   

-5
33

-5
33

-

10
 2

4
7

-8
 0

8
8 52

-1
0

2

2 
10

8
1 

57
6

1 
57

6    

C
o

el
i P

ri
va

te
 

E
q

ui
ty

 2
0

0
9

 

Ö
ve

rs
ik

tl
ig

t

g
ra

ns
ka

d
e

-1
9

9

-8
3   

-2
82

-2
82

-

5 
6

4
1

6
 8

8
4

20
5 -

12
 7

29
12

 4
4

7

12
 4

47    

B
A

LA
N

SR
Ä

K
N

IN
G

(T
S

E
K

)

20
18

-0
1-

0
1 

- 
20

18
-0

6
-3

0

TI
LL

G
Å

N
G

A
R

A
nl

äg
g

ni
ng

st
ill

g
ån

g
ar

F
in

an
si

el
la

 a
nl

äg
g

ni
ng

at
ill

g
ån

g
ar

A
nd

ra
 lå

ng
fr

is
ti

g
a 

vä
rd

ep
ap

p
er

si
nn

eh
av

Su
m

m
a 

fi
na

ns
ie

lla
 a

nl
äg

g
ni

ng
st

ill
g

ån
g

ar
Su

m
m

a 
an

lä
g

g
ni

ng
st

ill
g

ån
g

ar

O
m

sä
tt

ni
ng

st
ill

g
ån

g
ar

F
ö

ru
tb

et
al

d
a 

ko
st

na
d

er
 o

ch
 u

p
p

lu
p

na
 in

tä
kt

er

Ö
vr

ig
a 

fo
d

ri
ng

ar

Su
m

m
a 

ko
rt

fr
is

ti
g

a 
fo

d
ri

ng
ar

K
o

rt
fr

is
ti

g
a 

p
la

ce
ri

ng
ar

Ö
vr

ig
a 

ko
rt

fr
is

ti
g

a 
p

la
ce

ri
ng

ar

Su
m

m
a 

ko
rt

fr
is

ti
g

a 
p

la
ce

ri
ng

ar
K

as
sa

 o
ch

 B
an

k

Su
m

m
a 

o
m

sä
tt

ni
ng

st
ill

g
ån

g
ar

SU
M

M
A

 T
IL

LG
Å

N
G

A
R

E
G

E
T 

K
A

P
IT

A
L 

O
C

H
 S

K
U

LD
E

R
E

g
et

 k
ap

it
al

B
un

d
et

 e
g

et
 k

ap
it

al

A
kt

ie
ka

p
it

al

E
j r

eg
is

tr
er

at
 a

kt
ie

ka
p

it
al

Su
m

m
a 

b
un

d
et

 e
g

et
 k

ap
it

al

F
ri

tt
 e

g
et

 k
ap

it
al

Ö
ve

rk
ur

sf
o

nd

B
al

an
se

ra
t 

re
su

lt
at

P
er

io
d

en
s 

re
su

lt
at

Su
m

m
a 

fr
it

t 
eg

et
 k

ap
it

al
Su

m
m

a 
eg

et
 k

ap
it

al

K
o

rt
fr

is
ti

g
a 

sk
ul

d
er

Ö
vr

ig
a 

sk
ul

d
er

U
p

p
lu

p
na

 k
o

st
na

d
er

 o
ch

 f
ö

ru
tb

et
al

d
a 

in
tä

kt
er

Su
m

m
a 

ko
rt

fr
is

ti
g

a 
sk

ul
d

er
SU

M
M

A
 E

G
E

T 
K

A
P

IT
A

L 
O

C
H

 S
K

U
LD

E
R

C
o

el
i P

ri
va

te
E

q
ui

ty
 A

B
*

E
j r

ev
id

er
ad

e -    - -    - - - - -
-2

 0
0

0

-2
 0

0
0

-2
 0

0
0

50
0 -

50
0 -

-2
 5

0
0 -

-2
 5

0
0

-2
 5

0
0 - - -

-2
 0

0
0

C
o

el
i P

ri
va

te
E

q
ui

ty
 2

0
10

Ö
ve

rs
ik

tl
ig

t

g
ra

ns
ka

d
e

10
2 

25
0

   

10
2 

25
0

10
2 

25
0 - 1 1

13
 9

4
1

13
 9

41 12
0

14
 0

6
2

11
6 

31
2

9
23

-

92
3

10
5 

8
38

-1
2 

8
9

0

22
 3

6
9

11
5 

31
6

11
6

 2
39 55 17 72

11
6 

31
2

C
o

el
i P

ri
va

te
E

q
ui

ty
 2

0
11

Ö
ve

rs
ik

tl
ig

t 

g
ra

ns
ka

d
e

9
0

 6
59

   

90
 6

59
9

0
 6

59

- - -

17
 2

24

17
 2

24 8
8

17
 3

12
10

7 
97

1

9
55

-

95
5

11
2 

31
0

-1
5 

39
7

9
 6

27

10
6 

54
0

10
7 

4
95

4
59 17

4
76

10
7 

97
1

C
o

el
i P

ri
va

te
E

q
ui

ty
 2

0
12

Ö
ve

rs
ik

tl
ig

t 

g
ra

ns
ka

d
e

12
5 

8
30

   

12
5 

8
30

12
5 

83
0 - 5 5

4
1 

11
6

41
 1

16
10

 1
6

7

51
 3

38
17

7 
16

7

9
22

-

92
2

10
4

 2
4

6

39
 7

6
3

32
 2

17

17
6 

22
5

17
7 

14
7 -

20 20
17

7 
16

7

P
ro

fo
rm

a
C

o
el

i P
ri

va
te

E
q

ui
ty

 A
B

(e
ft

er
 f

us
io

ne
n)

20
18

-0
1-

0
1

20
18

-0
6

-3
0  

6
20

 7
15

62
0

 7
15

6
20

 7
15

2 
4

50 10

2 
4

6
0

15
2 

4
78

15
2 

47
8

13
 9

8
2

16
8 

92
0

78
9 

63
4

10
 0

0
0 -

10
 0

0
0

8
6

9
 3

21

-1
9

5 
8

19

9
4

 6
9

2

77
8

 1
93

78
8 

19
2

1 
25

2

19
0

1 
4

4
2

78
9 

63
4

B
al

an
sr

äk
ni

ng
 2

0
18

-0
6

-3
0

 (
p

ro
fo

rm
a)

P
ro

fo
rm

ab
al

an
sr

äk
ni

ng
 p

er
 2

0
18

-0
6

-3
0

 h
ar

 u
p

p
rä

tt
at

s 
fö

r 
at

t 
ås

kå
d

lig
g

ö
ra

 d
et

 ö
ve

rt
ag

an
d

e 
b

o
la

g
et

s 
fi

na
ns

ie
lla

 s
tä

lln
in

g
 s

ås
o

m
 d

en
 s

ku
lle

 k
un

na
 h

a 
se

tt
 u

t 
o

m
 fu

si
o

ne
rn

a 
äg

t 
ru

m
 3

0
 ju

ni
 2

0
18

.

C
o

el
i P

ri
va

te
E

q
ui

ty
 2

0
13

Ö
ve

rs
ik

tl
ig

t 

g
ra

ns
ka

d
e

8
2 

9
4

9
   

8
2 

94
9

82
 9

4
9 - - -

30
 7

0
3

30
 7

0
3

70
9

31
 4

12
11

4
 3

62

9
9

5 -

99
5

12
1 

11
7

-1
4

 9
16

6
 5

57

11
2 

75
8

11
3 

75
2

58
4 25

6
0

9
11

4
 3

62

C
o

el
i P

ri
va

te
E

q
ui

ty
 2

0
14

Ö
ve

rs
ik

tl
ig

t 

g
ra

ns
ka

d
e

30
 7

0
0

30
 7

0
0

30
 7

0
0 - - -

17
 2

9
2

17
 2

92
2 

4
57

19
 7

4
9

50
 4

4
8

70
5 -

70
5

4
9

 6
6

8

-5
 3

4
0

5 
37

1

49
 7

0
0

50
 4

0
6 25 18 4
3

50
 4

4
8

C
o

el
i P

ri
va

te
E

q
ui

ty
 2

0
15

Ö
ve

rs
ik

tl
ig

t 

g
ra

ns
ka

d
e

4
1 

9
50

41
 9

50
4

1 
95

0

2 
32

7 1

2 
32

8

24
 1

30

24
 1

30 16
4

26
 6

22
68

 5
72 77
8 -

77
8

6
8

 3
8

8

-6
 1

9
6

5 
55

9

67
 7

51
6

8 
52

9 25 18 4
3

68
 5

72

P
ro

fo
rm

a-
ju

st
er

in
g

ar -   - - - - - - - - - -

1 
4

6
3 -

1 
4

63

-5
6

3

-9
0

0 -

-1
 4

63
- - - - -

N
o

t

N
o

t 
3

N
o

t 
3

N
o

t 
3

C
o

el
i P

ri
va

te
 

E
q

ui
ty

 2
0

0
7 

Ö
ve

rs
ik

tl
ig

t

g
ra

ns
ka

d
e

58
 0

17
   

58
 0

17
58

 0
17 8
3 1

83 35
3

35
3

52
9

9
6

5
58

 9
8

2

1 
15

8 -

1 
15

8

16
0

 3
50

-1
0

1 
54

3

-1
 0

32

57
 7

75
58

 9
33 25 25 50

58
 9

8
2

C
o

el
i P

ri
va

te
 

E
q

ui
ty

 2
0

0
8 

Ö
ve

rs
ik

tl
ig

t

g
ra

ns
ka

d
e

25
 4

8
7   

25
 4

87
25

 4
87

- 1 1

3 
9

8
4

3 
98

4
1 

4
6

2

5 
4

4
7

30
 9

35 9
17 -

91
7

10
2 

79
2

-7
4

 4
30

1 
57

6

29
 9

37
30

 8
55 55 25 80

30
 9

36

C
o

el
i P

ri
va

te
 

E
q

ui
ty

 2
0

0
9

 

Ö
ve

rs
ik

tl
ig

t

g
ra

ns
ka

d
e

6
2 

8
74

   

62
 8

74
6

2 
87

4 4
1 1

4
2

3 
6

8
5

3 
68

5
28

6

4
 0

13
66

 8
8

6

6
8

4 -

68
4

4
5 

17
5

8
 5

30

12
 4

4
7

66
 1

53
6

6
 8

37 25 25 50
66

 8
8

6

*D
et

ta
 ä

r 
fi

kt
iv

a 
rä

ke
ns

ka
p

er
 u

p
p

rä
tt

ad
e 

ur
 e

tt
 il

lu
st

ra
ti

vt
 s

yf
te

 d
å 

d
et

 ö
ve

rt
ag

an
d

e 
b

o
la

g
et

 C
o

el
i P

ri
va

te
 E

q
ui

ty
 A

B
 r

eg
is

tr
er

ad
es

 f
ö

rs
t 

ef
te

r 
p

er
io

d
en

 s
o

m
 p

ro
fo

rm
ar

ed
ov

is
ni

ng
en

 a
vs

er
.



42

Not 1
Juster ingen avser dels  e l iminer ing av bef int l iga 
förvaltningsavgifter som inte längre kommer att kvarstå efter 
genomförd fusion dels en beräkning av en AIF-avgift som 
kommer att tas ut. Förvaltningsavgifterna har tidigare erlagts 
till Coeli Wealth Management AB. Förvaltningsavgifterna 
ersätts med en AIF-avgift som erläggs löpande till Coeli 
Asset Management AB. Avgiften beräknas som 0,3 procent 
av förvaltat kapital i det sammanslagna bolaget Private Equity 
AB. Baserat på det förvaltade kapitalet som Årsfonderna 
gemensamt hade per 2018-06-30, uppskattar Bolaget avgiften 
till ca 1,2 MSEK per halvår.

Not 2
Övriga externa kostnader har justerats för exempelvis 
kostnader för bank, revision och juridiska ombud. Tillägg 
har gjorts för estimerade börskostnader och styrelsearvode. 
Bolaget har estimerat övriga externa kostnader för det 
Sammanslagna Bolaget enligt följande:

• Revisionskostnader: I och med fusionen kommer revision 
endast genomföras för ett samlat bolag. Därav justeras de 
tidigare kostnaderna som ligger lokalt i bolagen bort, och 
ersätts med ett revisionsarvode för Coeli Private Equity 
AB. Med en jämförelse mellan revisionskostnader i de 
övriga Bolagen inom Coeli Holding har arvodet estimerats 
till ca 100 TSEK per halvår.

• Juridisk konsultation: De kostnader för löpande juridisk 
konsultation som legat i de enskilda Årsfonderna har 
avsett ett fast arvoderat arbete för årsstämma varpå 
kostnaderna kommer att justeras ner till att endast avse 
ett bolag och uppgå till cirka 50 TSEK/halvår. 

• Avgifter Euroclear: Kostnader för administration av 
utdelningar, registerhållning, aktiebok etc. till Euroclear 
har tidigare legat i respektive Årsfond, men kommer 
att samlas i Coeli Private Equity AB, varpå justering 
genomförs. En estimering av återkommande kostnader 
för administration av Euroclear görs till ca 15 TSEK/halvår. 

• Banktjänster: Kostnader för banktjänster innehas i 
respektive Årsfond, men kommer i och med fusionen 
endast att innehas av Coeli Private Equity AB. Kostnaderna 
är återkommande och avser företagspaket och depåavgift 
och estimeras till ca 5 TSEK/halvår. 

• Avgifter till förvaringsinstitut har erlagts i två av 
årsfonderna och kommer att uppbäras gemensamt i Coeli 
Private Equity AB efter fusionen. Avgifterna uppgår till 
60 TSEK/halvår. 

• Börskostnader: Löpande kostnader till NGM för att det 
Sammanslagna Bolagets aktier förväntas vara upptagna 
till handel estimeras till ca 80 TSEK per halvår. 

• Styrelsearvodet som utgår till externa styrelseledamöter 
har estimerats till ca 160 TSEK per halvår plus tillägg för 
sociala avgifter. 

• Kostnad för löpande ekonomiadministration estimeras till 
ca 180 TSEK/halvår.

I och med ovan estimerade kostnader uppskattas de 
totala externa kostnaderna för det Sammanslagna Bolaget 
efter fusionen uppgå till 701 TSEK för halvårsperioden 
2018-01-01 – 2018-06-30 vilket föranleder en justering i 
proformaresultaträkningen på 435 TSEK.

Not 3
I det sammanslagna bolaget kommer det finnas ett aktiekapital 
om 10 MSEK som baseras på 10 miljoner aktier med ett 
kvotvärde om 1 sek. Med anledning av detta krävs en justering 
av aktiekapitalet i proformabalansräkningen för att öka 
aktiekapitalet efter sammanslagningen av samtliga bolag i 
fusionen med 1 463 TSEK, för att komma upp till ett aktiekapital 
om 10 MSEK. Med anledning av justeringen ska även fritt eget 
kapital i form av överkursfonden minska med samma summa 
men då det finns en fusionsdifferens om 900 TSEK som ska 
reflekteras i proformabalansräkningen minskas överkursfonden 
med (1 463 TSEK -900 TSEK = ) 563 TSEK.

Den beräknade fusionsdifferensen om 900 TSEK (vilket i 
proforman utgörs av rad Summa Eget kapital vilket är summan 
av samtliga justeringar i eget kapital). Fusionsdifferensen 
är beräknad som skillnaden mellan de koncernmässiga 
värdena på tillgångar och skulder som är hänförliga 
till de överlåtande årsbolagen, och nyemitteringen av 
stamaktier serie II aktier, baserade på den för fusionen 
framtagna värderingsmodellen. Värderingsmodellen beskrivs 
närmare i avsnitt ”Fastställande av utbytesrelation” i detta 
Informationsdokument. Fusionsdifferensen har beräknats i 
enlighet med Bokföringsnämndens Allmänna råd (2003:2).

DET SAMMANSLAGNA BOLAGET
PRO FORMA-REDOVISNING

NOTER TILL PROFORMAREDOVISNINGEN
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Revisors rapport avseende proformaredovisning
Till styrelsen i Coeli Private Equity AB (publ), org. nr 559168-1019

Vi har utfört en revision av den proformaredovisning som framgår på s. 38-42 i Coeli Private Equity AB:s) 
Informationsdokument daterat den 14 december 2018.

Proformaredovisningen har upprättats endast i syfte att informera om hur den föreslagna transaktionen där Coeli 
Private Equity AB (publ), org. Nr 559168-1019, genom fusion absorberar Coeli Private Equity 2007 AB (publ), org. 
nr. 556721-0900, Coeli Private Equity 2008 AB (publ), org. nr. 556740-3273, Coeli Private Equity 2009 AB (publ), 
org. nr. 556762-6873, Coeli Private Equity 2010 AB (publ), org. nr. 556790-3330, Coeli Private Equity 2011 AB (publ), 
org. nr. 556820-5941, Coeli Private Equity 2012 AB (publ), org. nr. 556864-4537, Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 
org. nr. 556907-7943, Coeli Private Equity 2014 AB (publ), org. nr. 556942-5936 samt Coeli Private Equity 2015 AB 
(publ), org. nr. 556981-3628 och där fusionsvederlaget erläggs med nyemitterade aktier skulle ha kunnat påverka 
balansräkningen för Coeli Private Equity AB per den 30 juni 2018 och resultaträkningen för Coeli Private Equity AB 
för perioden den 1 janauri till den 30 juni 2018.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsens ansvar att upprätta en proformaredovisning i enlighet med kraven i prospektförordningen 809/2004/
EG.

Revisorns ansvar
Det är vårt ansvar att lämna ett uttalande enligt bilaga II p. 7 i prospektförordningen 809/2004/EG. Vi har ingen 
skyldighet att lämna något annat uttalande om proformaredovisningen eller någon av dess beståndsdelar. Vi tar inte 
något ansvar för sådan finansiell information som använts i sammanställningen av proformaredovisningen utöver det 
ansvar som vi har för de revisorsrapporter avseende historisk finansiell information som vi lämnat tidigare.

Utfört arbete
Vi har utfört vårt arbete i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt. 
Det innebär att vi följer FARs etiska regler och har planerat och genomfört revisionen för att med rimlig säkerhet 
försäkra oss om att de finansiella rapporterna inte innehåller några väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget 
tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll 
vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för 
yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Coeli Private Equity AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vårt arbete, vilket inte innefattade en oberoende granskning av underliggande finansiell information, har huvudsakligen 
bestått i att jämföra den icke justerade finansiella informationen med källdokumentation, bedöma underlag till 
proformajusteringarna och diskutera proformaredovisningen med företagsledningen.

Vi har planerat och utfört vårt arbete för att få den information och de förklaringar vi bedömt nödvändiga för att 
med rimlig säkerhet försäkra oss om att proformaredovisningen har sammanställts enligt de grunder som anges på 
s. 38-39 och att dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.

Uttalande
Enligt vår bedömning har proformaredovisningen sammanställts på ett korrekt sätt enligt de grunder som anges på 
s. 38-39 och dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.

Stockholm den 14 december 2018

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Leonard Daun
Auktoriserad revisor
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LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION
Lagstiftning och tillsynsmyndighet
Det Sammanslagna Bolaget och dess verksamhet kommer 
att omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/ EG 
och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och 
(EU) nr 1095/2010 ("AIFM-direktivet") och lag (2013:561) om 
förvaltare av alternativa investeringsfonder ("AIF-lagen").

Upptagande till handel på reglerad marknad
Bolagets aktier är inte och har inte tidigare varit föremål för 
organiserad handel. Bolagets styrelse har för avsikt att ansöka 
om notering av stamaktier vid marknadsplatsen Nordic AIF, en 
del av den reglerade marknaden som drivs av Nordic Growth 
Market NGM AB. Noteringen av stamaktier är ett krav som 
lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
(”AIF-lagen”) uppställer för att möjliggöra marknadsföring av 
aktierna till icke-professionella investerare.

Intressen och intressekonflikter
Det Sammanlagda Bolaget är en så kallad alternativ 
investeringsfond och avser att utse Coeli Asset Management 
AB som sin förvaltare. I och med att Coeli Asset Management 
AB även är ansvarig förvaltare för flera andra liknande strukturer 
uppstår potentiella intressekonflikter. En intressekonflikt är, i 
det fall Coeli Asset Management AB inte skulle ha tillräckliga 
resurser för att hantera samtliga av sina uppdrag, att Coeli 
Asset Management AB väljer att prioritera övriga uppdrag 
framför uppdraget med det Sammanlagda Bolaget. Coeli Asset 
Management AB kan även för det Sammanlagda Bolagets 
räkning investera i andra liknande bolag som förvaltas av 
Coeli Asset Management AB. Intressekonflikterna hanteras 
genom att det Sammanlagda Bolagets styrelse kommer följa 
upp uppdragsavtalet på varje styrelsemöte och har som 
sista åtgärd möjlighet att byta uppdragstagare. Coeli Asset 
Management AB har även en skyldighet i lag att agera i det 
Sammanlagda Bolagets intresse och ska enbart investera i de 
objekt som de finner lämpliga för det Sammanlagda Bolaget. 
Coeli Asset Management AB ska således, när det investerar 
i andra bolag som förvaltas av densamma, säkerställa att 
investeringen är i aktieägarnas intresse.

För information om andra parters potentiella intressen och 
intressekonflikter med anledning av Fusionerna, se avsnittet 
”Information om Årsfonderna i Coelikoncernen – Legala 
frågor och kompletterande information – intressen och 
intressekonflikter”.

Tjänsteleverantörer
Bolaget avser att ingå avtal med Coeli Asset Management AB 
i fråga om förvaltning samt med externt kreditinstitut i fråga 
om förvaringsinstitutstjänster och externt emissionsinstitut. 
Coeli Asset Management AB innehar nödvändiga tillstånd 
från Finansinspektionen för att förvalta alternativa 
investeringsfonder och står under Finansinspektionens 
tillsyn. Coeli Asset Management AB har enligt avtalet rätt 
till en årlig avgift om 0,3 procent (ex. mervärdesskatt i 
förekommande fall) av Bolagets redovisade egna kapital. 
Förvaltningsavgifterna tas ut kvartalsvis i förskott. Avgiften 
avseende förvaringsinstituttjänster uppskattas uppgå till ca 
120 000 kronor per år.

I och med att reglerna i AIF-lagen kommer att bli tillämpliga 
på Bolaget när Fusionerna genomförs finns krav på att Bolaget 
skall använda sig av ett förvaringsinstitut som bl.a. skall förvara 
Bolagets tillgångar och kontrollera att köp och inlösen av 
andelar i Bolaget sker i enlighet med lag och bolagsordning. 
Bolaget avser att utse Skandinaviska Enskilda Banken AB 
(”SEB”) som förvaringsinstitut för Bolaget.

Coeli Asset Management AB och SEB lyder under svensk 
lagstiftning.

Bolaget har utsett PwC till revisor och PwC kommer att 
fakturera Bolaget för revision enligt löpande taxa.

Bolaget kan i framtiden komma att upphandla tjänster från 
externa värderingsfirmor och legala tjänster.

DET SAMMANSLAGNA BOLAGET
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INLEDNING
Bolaget har bildats uteslutande i syfte att vara övertagande 
bolag i Fusionerna som beskrivs i detta Informationsdokument. 
För information om verksamheten, mål och affärsidé efter 
Fusionernas genomförande hänvisas till avsnittet ”Det 
Sammanslagna Bolaget”.

FINANSIELL INFORMATION
Översikt över rörelse och finansiell information 
Coeli Private Equity registrerades hos Bolagsverket den 15 
augusti 2018. Coeli Private Equity har inte bedrivit någon 
verksamhet tidigare. Styrelserna för Coeli Private Equity och 
Årsfonderna har offentliggjort ett förslag till samgående 
mellan bolagen genom fusion. Styrelserna har enhälligt 
beslutat om formerna för samgåendet i den gemensamma 
Fusionsplanen. Fusionen avses genomföras genom att Coeli 
Private Equity som övertagande bolag absorberar samtliga 
Årsfonder. Fusionen har vid tiden för Informationsdokumentets 
godkännande inte genomförts. Följaktligen finns ingen 
konsoliderad finansiell information tillgänglig för någon 
historisk finansiell period. Bolagets första räkenskapsår löper 
från den 15 augusti 2018 till den 31 december 2019 (förlängt 
räkenskapsår). Bolaget har därmed ännu inte avgivit någon 
årsredovisning eller delårsrapport, annat än en delårsrapport 
för perioden den 15 augusti 2018 till den 20 november 
2018, som presenteras i detta Informationsdokument och 
ska läsas som en del därav. Delårsrapporten är reviderad 
av Bolagets revisor och har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen (1995:1554) och i enlighet med Rådet för 
finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning 
för juridiska personer. RFR 2 innebär att Bolaget tillämpar 
samtliga av EU antagna International Financial Reporting 
(IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board 
(IASB) sådana de antagits av EU och uttalanden, med de 
begränsningar som följer av Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 2 för juridiska personer.

Den finansiella informationen bör läsas tillsammans med 
Årsbolagens reviderade räkenskaper med tillhörande noter, 
som är införlivade i detta Informationsdokument genom 
hänvisning, samt med avsnittet ”Det Sammanslagna Bolaget 
– Pro forma-redovisning” i detta Informationsdokument.

Per den 20 november 2018 fanns likvida medel om 500 000 
SEK och ett aktiekapital om 500 000 SEK i Bolaget. Några 
väsentliga förändringar i Bolagets finansiella ställning eller 
ställning på marknaden har inte skett sedan lämnandet av den 
reviderade delårsrapporten per den 20 november 2018 som 
presenteras i detta Informationsdokument.

Finansieringsstruktur
I dagsläget finns likvida medel i Bolaget om 500 000 
SEK. Bolagets verksamhet kommer att finansieras genom 
Fusionernas genomförande. I avsnitt ”Det Sammanslagna 
Bolaget – pro forma-redovisning” redovisas den hypotetiska 
effekten som fusionen mellan Bolaget och Årsfonderna hade 
haft på Bolagets resultaträkning för halvårsperioden 1 januari 
2018 till 30 juni 2018 om fusionen hade skett den 1 januari och 
på balansräkningen per 30 juni 2018 om fusionen skett den 
30 juni 2018.

INFORMATION OM COELI PRIVATE EQUITY
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Utvald finansiell information för Coeli Private Equity
Bolaget bildades den 15 augusti 2018 och har vid tidpunkten för avgivandet av delårsrapporten ännu inte bedrivit någon 
verksamhet. Per den 15 oktober 2018 har en extra bolagsstämma beslutat om en nyemission om 450 000 kronor vilken 
inbetalats och tecknats samma dag. På samma bolagsstämma beslöts om ändring till publikt aktiebolag, antagande av 
ny bolagsordning, utsågs en ny styrelse och revisor samt beslöts om ändring av bolagets firma från Goldcup 17122 AB till 
Coeli Private Equity AB. Bolaget har per den 20 november 2018 inga andra tillgångar än bankmedel och har inga skulder.

Coeli Private Equity AB är ett nytt bolag som skapats till syfte att vara mottagande bolag för sammanslagning genom 
fusion av Coelis Private Equity-fonder (Coeli Private Equity 2007 AB (publ.) respektive bolagen 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014 och 2015). Bolaget har för närvarande ingen pågående verksamhet.

Årsfonderna 2007-2015 har som affärsidé att erbjuda sina aktieägare en möjlighet att investera i ett portföljkoncept baserat 
på investeringar i s.k. buy-out fonder och selektiva investeringar i andra Private Equity-fonder samt direkta investeringar, 
som annars normalt inte är tillgängliga för mindre investerare. Det Sammanslagna Bolaget kommer efter genomförd 
Fusion bedriva samma typ av verksamhet som Årsfonderna. Coeli Private Equity AB är per den 20 november 2018 ett 
helägt dotterbolag till Coeli Private Equity Management II AB (Org. Nr. 559031-2723). Coeli Private Equity Management 
II AB har lämnat en utfästelse att garantera rörelsekapital för Coeli Private Equity AB:s fusionsrelaterade kostnader fram 
tills dess att fusionen slutförts.    

      

RESULTATRÄKNING (kr)

 

PERIODENS RESULTAT

BALANSRÄKNING (kr)

TILLGÅNGAR    

Omsättningstillgångar        

Kassa och bank    (not 5)   

Summa omsättningstillgångar    

SUMMA TILLGÅNGAR    

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    (not 4)   

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 

Ej registrerat aktiekapital    

Summa bundet eget kapital     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    

2018-08-15

2018-11-20

0

2018-11-20

500 000

500 000

500 000

50 000

450 000

500 000

500 000

INFORMATION OM COELI PRIVATE EQUITY 
DELÅRSRAPPORT FÖR COELI PRIVATE EQUITY AB (PUBL.),

ORG. NR. 559168-1019

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

(kr)   

Bolagets bildande den 15 augusti 2018

Totalresultat

Periodens totalresultat och övrigt totalresultat

Summa totalresultat

Transaktioner med aktieägare

Nyemission

Utgående eget kapital 20 november 2018

    

Se vidare not 5

Summa

eget kapital

50 000

450 000

500 000

Balanserat 

resultat

Ej registrerat

aktiekapitalAktiekapital

50 000

450 000

500 000

INFORMATION OM COELI PRIVATE EQUITY 
DELÅRSRAPPORT FÖR COELI PRIVATE EQUITY AB (PUBL.),

ORG. NR. 559168-1019
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INFORMATION OM COELI PRIVATE EQUITY 
DELÅRSRAPPORT FÖR COELI PRIVATE EQUITY AB (PUBL.),

ORG. NR. 559168-1019

INFORMATION OM COELI PRIVATE EQUITY 
DELÅRSRAPPORT FÖR COELI PRIVATE EQUITY AB (PUBL.),

ORG. NR. 559168-1019

KASSAFLÖDESANALYS

(kr)

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Likvid från emission av aktier

Kassaflöde finansieringsverksamheten

Minskning / ökning av likvida medel

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

Not 1 - Redovisningsprinciper, grund för rapporternas upprättande

Delårsrapporten för Coeli Private Equity AB har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska 

personer. RFR 2 anger att företaget i sin årsredovisning ska tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de 

antagits av EU, i den utsträckning detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och Tryggandelagen, samt med hänsyn till 

sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som krävs i förhållande till IFRS.

Finansiella instrument

Finansiella instrument kommer initialt att redovisas till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för 

transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom de som tillhör kategorin finansiell tillgång som kommer redovisas till 

verkligt värde via resultaträkningen. Fondandelar kommer att utgöras av Bolagets Private Equity innehav och kommer redovisas till 

verkligt värde. Verkligt värde fastställs genom externa värderingar. Värdeförändringar redovisas halvårsvis i Bolagets rapport över 

totalresultatet. Kortfristiga placeringar kommer utgöras av placering i räntefonder som redovisas till verkligt värde. Som likvida medel 

klassificeras kassa och tillgodohavanden i bank som kortfristiga likvida placeringar med en löptid av maximalt 3 månader. Likvida medel 

redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Övriga kortfristiga fordringar avser fordringar som normalt ska betalas inom 12 månader 

efter balansdagen. Övriga kortfristiga fordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskulder avser diverse kortfristiga 

skulder till Bolagets leverantörer. Det verkliga värdet på leverantörsskulder och andra skulder anses motsvara deras redovisade värden, 

då de av naturen är kortfristiga.

Kassaflödesanalysen

Vid upprättande av kassaflödesanalysen har den indirekta metoden använts. Vid tillämpning av den indirekta metoden beräknas nettot 

av in- och utbetalningar i den löpande verksamheten genom att nettoresultatet justeras för årets förändring av rörelsetillgångar och 

rörelseskulder, poster som inte ingår i kassaflödet samt poster som ingår i kassaflödet för investerings- och finansieringsverksamheten. 

Finansiella riskfaktorer

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

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

policys 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 kommer vara oberoende av förändringar i marknadsräntor.
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-

-

-

-

-
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b) Kreditrisk

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

värdet på de exponerade tillgångarna.

Not 2 -  Finansiell riskhantering och känslighetsanalys

Bolaget utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker:

Marknadsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk.

Ledningen identifierar, utvärderar och säkrar finansiella risker. Se även not Redovisningsprinciper för ränterisker.

 

Investeringsrisker:

Bolagets avkastning på investerat kapital kommer till stor del vara beroende av utvecklingen i respektive underliggande Private Equity-

fond, vilken i sin tur bland annat beror av värdeutvecklingen i de förvärvade portföljbolagen. Vidare är avkastningen i hög grad beroende 

av värderingen av portföljbolagen vid investerings- respektive avyttringstidpunkterna. Bolagets riskhantering kommer utgöras av en 

gedigen selekteringsprocess för Private Equity investeringarna och Bolaget eftersträvar en diversifierad portfölj. Bolaget kommer 

genomföra en noggrann utvärdering av potentiella Private Equity-aktörer och väljer ut de fonder som har en klar och tydlig profil med 

potential att generera bästa möjliga avkastning. I utvärderingsprocessen undersöker Bolaget fundamentala områden som över tiden starkt 

påverkar avkastningen i riskkapitalbolagen såsom förvaltarnas förvaltningsresultat, kompetens och erfarenhet och investeringsstrategi.

Marknadsrisk

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. I händelse av att Bolaget 

innehar kortfristiga placeringar medför detta marknadsrisk då tillgången påverkas av innehavets kursutveckling. Med kortfristiga 

placeringar avses placeringar i diversifierade räntefonder med daglig likviditet samt låg riskprofil. Ett minimum av ränterisk eftersträvas. 

 

Kreditrisk

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

värdet på de exponerade tillgångarna.

 

Kredit- och motpartsrisk

Endast banker och finansinstitut som av oberoende värderare fått lägst kreditrating ”A2 ” accepteras. Bolagets bankmedel finns hos 

Nordea AB som har kreditrating Aa3. För att minimera kreditrisker görs löpande bedömning av partners kreditvärdighet.

 

Likviditetsrisk

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

 

Valutarisk

Bolaget kan exponeras för valutakursrisk i de investeringar som görs i utländska fonder. Ingen valutasäkring av investeringarna i 

fondandelar planeras då investeringshorisonten är långsiktig. 

Not 3 - Arvoden och kostnadsersättning till revisorer

       

Inga arvoden eller kostnadsersättningar till revisorer har utgått under perioden     

Not 4 - Löner, ersättningar och sociala avgifter

Inga löner, ersättningar och sociala avgifter har utgått

Not 5 - Eget kapital

        Aktiekapital                              

Bildande av bolaget 2018-08-15              50 000    

Nyemission (Stamaktier serie II)            450 000  

Utgående eget kapital 2018-11-20            500 000

INFORMATION OM COELI PRIVATE EQUITY 
DELÅRSRAPPORT FÖR COELI PRIVATE EQUITY AB (PUBL.),

ORG. NR. 559168-1019

INFORMATION OM COELI PRIVATE EQUITY 
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ORG. NR. 559168-1019
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 Antal aktier Kvotvärde   

Stamaktier -  1    

Stamaktier serie II 500 000 1    

        

Det finns två aktieslag i Bolaget, stamaktier (0 aktier) och stamaktier serie II (500 000 aktier), och varje aktie har ett kvotvärde på 1 

SEK. Stamaktier och stamaktier serie II i Coeli Private Equity AB har samma andels- och röstvärde och berättigar sålunda till en röst per 

aktie, oavsett aktieslag.           

     

Not 6 - Finansiella instrument     

     

Bolagets finansiella instrument avser i sin helhet lånefordringar hos kreditinstitut och utgörs av bankmedel om 500 000 SEK. Dessa är 

placerade i en bank med kreditrating Aa3.     

          

Not 7 - Närståendetransaktioner

Inga närstående transaktioner finns under den aktuella rapporteringen.     

   

Not 8 - Händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

   

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en 

rättvisande bild av bolagets ställning och resultat.      

     

Stockholm den 20 november 2018

Johan Winnerblad   Henrik Arfvidsson

Ordförande   VD

Mikael Larsson   

Styrelseledamot   

Vår revisionsberättelse avseende denna delårsrapport har avgivits den 20 november 2018

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Leonard Daun

Auktoriserad revisor
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Revisors rapport avseende finansiella rapporter över historisk finansiell 
information
Till styrelsen i Coeli Private Equity AB (publ)

Vi har utfört en revision av de finansiella rapporterna för Coeli Private Equity AB på s. 46-49, som omfattar balansräkningen 
per den 20 november 2018 och resultaträkningen, kassaflödesanalysen och redogörelsen för förändringar i eget kapital 
för perioden den 15 augusti 2018 till den 20 november 2018 samt en beskrivning av väsentliga redovisningsprinciper och 
andra tilläggsupplysningar.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för de finansiella rapporterna
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att de finansiella rapporterna tas fram och presenteras 
på ett sådant sätt att de ger en rättvisande bild av finansiell ställning, resultat, förändringar i eget kapital och kassaflöde 
i enlighet årsredovisningslagen och RFR 2 (Redovisning för juridiska personer). Denna skyldighet innefattar utformning, 
införande och upprätthållande av intern kontroll som är relevant för att ta fram och på rättvisande sätt presentera de 
finansiella rapporterna utan väsentliga felaktigheter, oavsett om de beror på oegentligheter eller fel. Styrelsen ansvarar 
även för att de finansiella rapporterna tas fram och presenteras enligt kraven i prospektförordningen 809/2004/EG.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om de finansiella rapporterna på grundval av vår revision. Vi har utfört vår revision i enlighet 
med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt. Det innebär att vi följer FARs etiska 
regler och har planerat och genomfört revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra oss om att de finansiella rapporterna 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) 
och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende 
efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Coeli Private Equity AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

En revision i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell information i prospekt innebär att 
utföra granskningsåtgärder för att få revisionsbevis som bestyrker belopp och upplysningar i de finansiella rapporterna. 
De valda granskningsåtgärderna baseras på vår bedömning av risk för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna 
oavsett om de beror på oegentligheter eller fel. Vid riskbedömningen överväger vi den interna kontroll som är relevant 
för bolagets framtagande och rättvisande presentation av de finansiella rapporterna som en grund för att utforma de 
revisionsåtgärder som är tillämpliga under dessa omständigheter men inte för att göra ett uttalande om effektiviteten i 
bolagets interna kontroll. En revision innebär också att utvärdera tillämpligheten av använda redovisningsprinciper och 
rimligheten i de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort samt att utvärdera den 
samlade presentationen i de finansiella rapporterna.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som underlag för vårt uttalande.

Uttalande
Enligt vår uppfattning ger de finansiella rapporterna en rättvisande bild i enlighet med årsredovisningslagen och RFR 
2 (Redovisning för juridiska personer) av Coeli Private Equity AB:s balansräkning per den den 20 november 2018 samt 
resultaträkningen, kassaflödesanalysen och redogörelsen för förändringar i eget kapital för perioden den 15 augusti 2018 
till den 20 november 2018

Uppsala 20 november 2018     
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Leonard Daun
Auktoriserad revisor
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Informationen nedan baseras på delårsrapporten per den 20 
novemer 2018 som reviderats av Bolagets revisor. Per den 20 
november 2018 har Bolaget inga eventualförpliktelser och 
ingen indirekt skuldsättning. 

Nettoskuldsättning (per 20 november 2018)
TSEK

A. Kassa -

B. Likvida medel:
    Bankmedel

-
500

C. Lätt realiserbara värdepapper -

D. Likviditet (A)+(B)+(C) 500

E. Kortfristiga fordringar -

F. Kortfristiga bankskulder -

G. Kortfristig del av långfristiga skulder -

H. Andra kortfristiga skulder -

I. Kortfristiga skulder (F)+(G)+(H) -

J. Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D) -500

K. Långfristiga banklån -

L. Emitterade obligationer -

M. Andra långfristiga lån -

N. Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M) -

O. Nettoskuldsättning (J)+(N) -500

Rörelsekapital
Bolagets bedömning är att befintligt rörelsekapital inte är 
tillräckligt för de aktuella behoven under de kommande tolv 
månaderna från dagen för detta Informationsdokument.

I dagsläget finns likvida medel i Bolaget om 500 000 SEK 
och Bolaget saknar för närvarande tillräckligt rörelsekapital 
för de aktuella behoven under de kommande tolv månaderna. 

Bolagets aktuella behov består av arbeten och åtgärder 
hänförliga till etableringen av Bolaget och utformningen 
av Fusionsplaner enligt detta Informationsdokument. 
De betalningsförpliktelser som Bolaget kommer att 
ådra sig i samband därmed består främst av kostnader 
för revisorer, legala och finansiella rådgivare, offentliga 
avgifter till myndigheter samt tryckning och distribution 
av detta Informationsdokument. Dessa beräknas uppgå 
till ca 2,5 MSEK. Sådana betalningsförpliktelser överstiger 
Bolagets rörelsekapital per offentliggörandet av detta 
Informationsdokument och kommer att förfalla till betalning i 
det första kvartalet 2019. Det innebär att brist på rörelsekapital 
uppkommer i det första kvartalet 2019. 

Till följd av ovan angivna likvida medel och beskrivna 
betalningsförpliktelser kommer Bolaget under det första 
kvartalet 2019 att ha ett underskott i rörelsekapitalet 
uppgående till ca 2 MSEK.  

I händelse av att det i samband med Fusionerna inte flyter 
in någon, eller begränsad, likvid till följd av att vissa eller 
alla Årsfonder väljer att inte godkänna Fusionsplanen, 
kommer Coeli Private Equity Management II AB att tillföra 

Kommentar till utvald finansiell information för perioden 15 
augusti till 20 november 2018
Under perioden 15 augusti till 20 november 2018 bedrevs 
ingen verksamhet. Därav finns ingen aktivitet att kommentera 
i förhållande till resultaträkningen. 

Per den 20 november 2018 uppgick Bolagets tillgångar till 500 
000 SEK, vilket utgjordes av likvida medel. Bolagets kapital 
uppgick till 500 000 SEK, bestående av Bolagets aktiekapital. 

Bolagets kassaflöde för perioden uppgick till 500 000 SEK, 
vilket uppkom när Bolagets aktiekapital registrerades i 
samband när Bolagets aktiekapital registrerades.

Väsentliga händelser under perioden 15 augusti till 20 
november 2018
Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden 15 
augusti till 20 november 2018.

Väsentliga händelser efter 20 november 2018
Styrelserna för Coeli Private Equity och Årsbolagen har 
offentliggjot ett förslag till samgående mellan bolagen. 
Styrelserna har enhälligt beslutat om formerna för samgåendet 
i den gemensamma Fusionsplanen. Extra bolagsstämmor i 
samtliga bolag, där beslut om Fusionerna kommer att fattas, 
kommer att äga rum den 30 januari 2019.

KAPITALSTRUKTUR OCH ANNAN FINANSIELL
INFORMATION
Eget kapital och skuldsättning
Bolagets egna kapital och skuldsättning per den 20 november 
2018 framgår av följande tabell. Bolaget har per dagen för 
Informationsdokumentet inga räntebärande skulder eller 
fordringar.

TSEK 2018-11-20

Summa kortfristiga skulder -

Mot garanti eller borgen -

Mot säkerhet -

Utan garanti/borgen eller säkerhet -

Summa långfristiga skulder -

Mot garanti eller borgen -

Mot säkerhet -

Utan garanti/borgen eller säkerhet -

Eget kapital

Aktiekapital 500

Reservfond -

Andra reserver -

Summa eget kapital 500

Nettoskuldsättning
Bolaget har inte offentliggjort någon finansiell information 
per datumet för detta Informationsdokument, annat 
än delårsrapporten avseende perioden 15 augusti 
2018 till 20 november 2018 som utgör en del av detta 
Informationsdokument. Nettoskuldsättning per 20 november 
2018 motsvarar Bolagets egna kapital som uppgår till 500 
000 SEK. 
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kapital till Bolaget för att Bolaget ska kunna fullgöra sina 
betalningsförpliktelser allteftersom de förfaller till betalning.

Om Bolaget inte får in något kapital genom uteblivna Fusioner 
kan Bolaget komma att ändra sin strategi alternativt avveckla 
Bolaget och dess verksamhet och slutligen likvidera Bolaget. 
Bolaget har, utöver att ta in kapital genom de förestående 
Fusionerna, ingen alternativ finansieringsstrategi.

AKTIEKAPITAL OCH ÄGANDEFÖRHÅLLANDEN
Allmän information
Enligt Coeli Private Equitys bolagsordning ska aktiekapitalet 
uppgå till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK, 
fördelat på lägst 500 000 och högst 2 000 000 aktier. Per 
dagen för detta Informationsdokument uppgår Bolagets 
registrerade aktiekapital till 500 000 SEK, fördelat på 500 000 
aktier. Det finns två aktieslag i Bolaget, stamaktier (0 aktier) 
och stamaktier serie II (500 000 aktier), och varje aktie har 
ett kvotvärde på 1 SEK.

Bolagets aktier har emitterats i enlighet med svensk rätt och 
är denominerade i SEK. Aktierna är fullt betalda och fritt 
överlåtbara. Aktierna i Coeli Private Equity är inte föremål för 
erbjudanden som har lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt 
eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit något 
offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i Bolaget 
sedan dess bildande.

Under förutsättning att samtliga Fusioner genomförs kommer 
Bolaget, som en del av Fusionerna, att emittera totalt 8 600 
000 nya stamaktier och 900 000 nya stamaktier serie II som 
fusionsvederlag till Årsfondernas aktieägare. Genomförandet 
av Fusionerna kommer att medföra en ökning av antalet aktier 
i Bolaget från totalt 500 000 till 10 000 000, motsvarande en 
ökning om ca 95 procent. Antalet stamaktier kommer efter 
Fusionerna att uppgå till 8 600 000 och antalet stamaktier 
serie II uppgå till 1 400 000. Vidare kommer Fusionerna att 
medföra en ökning av Bolagets aktiekapital från 500 000 
SEK till 10 000 000 SEK. Varje aktie kommer fortsatt att ha 
ett kvotvärde om 1 SEK.

Vissa rättigheter förknippade med aktierna
Nedan redovisas vissa rättigheter som är kopplade till 
aktierna. Dessa rättigheter kan förändras genom en ändring 
av bolagsordningen.

Rätt att delta och rösta vid bolagsstämma
Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara 
upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken 
avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels 
göra en anmälan till Bolaget senast den dag som anges i 
kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, 
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton och inte infalla tidigare än fem (5) vardagar före 
stämman.

Varje aktie berättigar till en röst vardera. Varje röstberättigad 
får vid bolagsstämma rösta för det fulla antalet av den 

röstberättigade ägda och företrädda aktier utan begränsning 
i rösträtten.

Företrädesrätt till nya aktier
I Coeli Private Equitys bolagsordning regleras företrädesrätten 
till nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler enligt 
följande: 

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.

Rätt till utdelning och överskott vid likvidation
Efter genomförd Fusion kommer aktieägare i det Sammanslagna 
Bolaget ha rätt till utdelning enligt villkoren som beskrivs i 
avsnitt ”Det Sammanslagna Bolaget – Rätt till utdelning och 
överskott vid likvidation”.

Aktierelaterade incitamentsprogram
Det föreligger inga utestående teckningsoptioner, konvertibler 
eller andra aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget.

Central värdepappersförvaltning
Coeli Private Equitys bolagsordning innehåller ett 
avstämningsförbehåll och Bolagets aktier är anslutna till 
det elektroniska värdepapperssystemet med Euroclear som 
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central värdepappersförvarare (Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm), vilket innebär att Bolagets aktiebok 
förs av Euroclear. I Euroclears system benämns Coeli Private Equitys stamaktier för AK och stamaktier serie II för AK A 2. 
Aktieägarna i Bolaget erhåller inte några fysiska aktiebrev utan samtliga transaktioner med aktierna sker på elektronisk 
väg genom behöriga banker och andra värdepappersförvaltare.

Aktiekapitalets utveckling
Nedanstående tabell sammanfattar den historiska utvecklingen avseende Bolagets aktiekapital sedan Bolagets bildande 
den 16 juli 2018 samt de förändringar i antalet aktier och aktiekapitalet som kommer att genomföras i samband med 
genomförandet av Fusionerna.

År Transaktion Ökning av 
aktiekapitalet, 

SEK

Ökning av antal 
stamsaktier

Ökning av antal 
stamaktier serie 

II

Totat antal 
aktier

Aktiekapital, SEK

2018 Bildande 50 000 0 50 000 50 000 50 000

2018 Nyemission 450 000 0 450 000 500 000 500 000

2019 Nyemission 
i samband 
med 
Fusionerna

9 500 000 8 600 000 900 000 10 000 000 10 000 000
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Ägarförhållanden före och efter Fusionernas genomförande
Per dagen för detta Informationsdokument är Coeli Private Equity Management II AB, genom sitt innehav av samtliga 
500 000 utestående stamaktier serie II, Bolagets enda aktieägare före Fusionerna. Coeli Private Equity Management II 
AB kommer att erbjudas nya stamaktier och stamaktier serie II i Fusionerna i enlighet med respektive Fusionsplan. Efter 
Fusionernas genomförande kommer Coeli Private Equity Management II AB äga och kontrollera sammanlagt ca 18,5 
procent av aktierna och rösterna i Bolaget. 

I nedanstående tabell beskrivs Bolagets ägarstruktur omedelbart före respektive omedelbart efter Fusionernas 
genomförande. Per dagen för detta Informationsdokument finns det enligt Bolagets kännedom, utöver vad som framgår av 
nedanstående tabell, inga fysiska eller juridiska personer som äger fem procent eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget. 

Aktieägare Stamaktier5 Stamaktier 
serie II

Antal aktier 
och röster 

(%)

Ägande i Bolaget omedelbart före Fusionernas genomförande

Coeli Private Equity Management II AB 0 500 000 100

Ägande i Bolaget efter Fusionernas genomförande

Coeli Private Equity Management II AB 453 956 1 400 000 18,5

Övriga aktieägare 8 146 044 - 81,5

Totalt 8 600 000 1 400 000 100

Aktieägaravtal
Såvitt styrelsen i Bolaget känner till existerar det inte några aktieägaravtal, andra överenskommelser eller motsvarande mellan 
Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget eller några överenskommelser eller motsvarande 
som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

5) Endast hela aktier kommer att erläggas som fusionsvederlag till aktieä-
garna i Årsfonderna. Coeli Private Equity Management II AB har åtagit sig 
att förvärva samtliga fraktioner av aktier varför antalet aktier kan ändras 
efter Fusionerna. Se mer information om hantering av fraktioner under av-
snittet ”Fusionsvillkor, bolagsstämmor och tillämplig lag – Fusionsvillkor - 
Emission av fusionsvederlaget och hantering av fraktioner”.
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STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR
Upplysningar om styrelse och ledande befattningshavare
Styrelsen i  Coel i  Private Equity består av de tre 
styrelseledamöterna Johan Winnerblad (ordförande), Henrik 
Arfvidsson och Mikael Larsson. Samtliga utsågs på extra 
bolagsstämma den 15 oktober 2018. Uppdraget för samtliga 
styrelseledamöter gäller till slutet av nästa årsstämma, vilken 
kommer att hållas under första halvåret 2020. Var och en av 
styrelseledamöterna äger dock rätt att när som helst frånträda 
uppdraget.

Ingen av  styre lse ledamöterna  e l le r  de  ledande 
befattningshavarna har under de fem senaste åren tidigare 
varit inblandade i konkurs, likvidation eller konkursförvaltning.
Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare 
under de senaste fem åren dömts i bedrägerirelaterade mål 
eller varit föremål för anklagelser eller sanktioner av myndighet 
eller organisation som företräder viss yrkesgrupp och som är 
offentligrättsligt reglerad eller ålagts näringsförbud. 

Med undantag för de intressen och intressekonflikter som 
redogörs för under avsnittet ”Information om Årsfonderna 
i Coelikoncernen – Legala frågor och kompletterande 
information – intressen och intressekonflikter” föreligger det 
inte någon potentiell intressekonflikt för styrelseledamöter 
eller ledande befattningshavare i Bolaget i förhållande till 
uppdraget för Bolaget. 

Det har inte träffats någon särskild överenskommelse mellan 
större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter enligt 
vilken någon befattningshavare har valts in i styrelsen eller 
tillträtt som verkställande direktör. Något avtal har inte slutits 
mellan Bolaget och någon befattningshavare om förmåner 
eller ersättning efter uppdragets slutförande. Det finns inte 
heller några familjeband mellan befattningshavarna och 
det har inte ingåtts några avtal som medför begränsningar 
för befattningshavare att avyttra eventuella värdepapper i 
Bolaget.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
nås via Coelikoncernens adress, Sveavägen 24–26, 111 57 
Stockholm, Sverige.

Styrelseledamöter
Johan Winnerblad
Styrelseordförande sedan 2018
Johan Winnerblad är advokat och delägare i Advokatfirman 
Vinge. Han är verksam i Stockholm och har särskild erfarenhet 
inom områdena för bioteknik, läkemedel & livsmedel, 
finansiella tjänster, IT, teknik och telekom samt sport, media 
och underhållning.

Född: 1967

Utbildning: Jur kand

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Advokatfirman 
Vinge Stockholm AB, Advokatfirman Vinge Aktiebolag, Coeli 
Private Equity 2006 AB, Coeli Private Equity 2007 AB, Coeli 
Private Equity 2008 AB, Coeli Private Equity 2009 AB, Coeli 

Private Equity 2010 AB, Coeli Private Equity 2011 AB, Coeli 
Private Equity 2012 AB, Coeli Private Equity 2013 AB, Coeli 
Private Equity 2014 AB, Coeli Private Equity 2015 AB, Coeli 
Private Equity 2016 AB, CNI Nordic 5 AB och Coeli Private 
Equity XI AB, styrelseledamot i NonStop Entertainment AB, 
Alltid Oavsett AB, GodFond i Sverige AB, Tedilou Invest AB, 
TedDiLou Holding AB, DNA Support AB, GoodCause Invest 
I AB, DIF Venture AB och Millennium Media Group 2.0 AB. 
Astrego Diagnostics AB och styrelsesuppleant i Carlstoft 
Holding AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i 
Coeli Private Equity Fund III AB och Coeli Frontier Markets AB 
samt styrelsesuppleant i Advokatfirman Vinge Aktiebolag, SB 
Sweden Aktiebolag och Caracol AB.

Innehav i Bolaget: Inget

Mikael Larsson
Styrelseledamot sedan 2018
Mikael Larsson är grundare av Coeli Kapitalrådgivning AB 
(tidigare Walter OFR AB) som före det att bolaget trädde i 
likvidation hade kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och 
Uppsala. Mikael Larsson har även grundat fondbolaget Coeli 
AB (namnändrat till Coeli Asset Management AB), vilket nu 
tagit över verksamheten från Coeli Kapitalrådgivning AB. 
Därutöver har han grundat ett företag med inriktning på 
förvaltarportföljer, FondFocus AB, vilket avslutats genom en 
frivillig likvidation. Före likvidationen hade Coeli AB övertagit 
den verksamhet som bedrevs i FondFocus AB. Han har vidare 
grundat, drivit och numera sålt bolaget Trippus.

Född: 1965

Utbildning: Gymnasiestudier

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande 
direktör i Coeli Holding Fastighet II AB (publ) och Coeli 
Real Estate Fund I AB, styrelseordförande i Coeli Private 
Equity Management AB, styrelseledamot i Noga AB, 
Sävja 1:1 AB, Oxenborgen Fastigheter AB, Quadrox AB, 
Klackkärrsförvaltning AB, Fastighets AB Orlångsjö 2:7, Dr 
Westerlunds Gata 13 Fastighetsförvaltning AB, Polgatan 7 
Fastighetsbolag AB, Lansen 16 I Täby AB, Snättringe 31 AB, 
Luktviolen Fastighets AB, Jämtlänningen Fastighets AB, 
Jämtlänningen Holding AB, Långgatan Fastighets AB, Coeli 
Vagnhallen 15 AB, Coeli Holding AB, Coeli Private Equity 
Management II AB, Coeli Asset Management AB, Coeli Real 
Estate Fund I Holding AB, Coeli Holding Fastighet I AB, Coeli 
Real Estate AB, Coeli Private Equity 2006 AB, Coeli Private 
Equity 2007 AB, Coeli Private Equity 2008 AB, Coeli Private 
Equity 2009 AB, Coeli Private Equity 2010 AB, Coeli Private 
Equity 2011 AB, Coeli Private Equity 2012 AB, Coeli Private 
Equity 2013 AB, Coeli Private Equity 2014 AB, Coeli Private 
Equity 2015 AB, Coeli Private Equity 2016 AB, Coeli Private 
Equity Fund III AB, Coeli Wealth Management AB och Coeli 
Private Equity XI AB samt styrelsesuppleant i evenodds AB 
och C work stories AB

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Verkställande direktör 
och styrelseledamot i Quadrox AB (med org.nr. 556541-1922 
som upplöstes genom delning), verkställande direktör i Coeli 
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Asset Management AB, samt styrelseledamot i Hjortkronan AB, 
Coeli Frontier Markets AB, Coeli Service II AB, Coeli Spektrum 
AB och Coeli Service AB.

Innehav i Bolaget: : Indirekt innehav i Bolaget och Årsfonderna 
(Mikael Larsson är majoritetsaktieägare i Coeli Holding AB 
som äger samtliga utestående aktier i Coeli Private Equity 
Management II AB som i sin tur innehar samtliga utestående 
aktier i Coeli Private Equity och alla utestående Prerensaktier 
P1 i Årsfonderna).

Henrik Arfvidsson
Henrik Arfvidsson är såväl styrelseledamot som verkställande 
direktör i Coeli Private Equity. Information om Henrik 
Arfvidsson, se avsnittet nedan.

Ledande befattningshavare
Henrik Arfvidsson
Verkställande direktör sedan 2018
Henrik Arfvidsson har arbetat inom Coelikoncernen sedan 
2007, under de första fyra åren arbetade han med att bygga 
upp och driva dåvarande Coeli AB:s (nuvarande Coeli Asset 
Management AB) depåadministration. Det sista året med 
fokus på ledarskap och systemutveckling. Han har redan från 
start varit insatt i Private Equity produkterna och ansvarat för 
de administrativa delarna för de olika Private Equity-bolagen. 
Henrik Arfvidsson har sedan 2011 arbetat som ekonomichef 
och förvaltare i Private Equity-bolagen. Sedan början av 2016 
är Henrik Arfvidsson verkställande direktör för de olika Private 
Equity-bolagen (Coeli Private Equity 2007 – 2015). Henrik 
Arfvidsson verkar även som portföljförvaltare för Coeli Asset 
Management AB.

Född: 1980

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör i CNI Nordic 
5 AB, Coeli Private Equity Management AB, Coeli Private 
Equity Management II AB, Coeli Private Equity XI AB, Coeli 
Private Equity 2006 AB, Coeli Private Equity 2007 AB, Coeli 
Private Equity 2008 AB, Coeli Private Equity 2009 AB, Coeli 
Private Equity 2010 AB, Coeli Private Equity 2011 AB, Coeli 
Private Equity 2012 AB, Coeli Private Equity 2013 AB, Coeli 
Private Equity 2014 AB, Coeli Private Equity 2015 AB och Coeli 
Private Equity 2016 AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Verkställande direktör 
i Coeli Private Equity Fund III AB och styrelseledamot i 
Bostadsrättsföreningen Sveavägen 131.

Innehav i Bolaget: Indirekt innehav i Bolaget och Årsfonderna 
(Henrik Arfvidsson är minoritetsäktieägare i Coeli Holding AB 
som äger samtliga utestående aktier i Coeli Private Equity 
Management II AB som i sin tur innehar samtliga utestående 
aktier i Coeli Private Equity och alla utestående Prerensaktier 
P1 i Årsfonderna).

Revisor
På extra bolagsstämma den 15 oktober 2018 valdes Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisionsbolag 
med Leonard Daun som huvudansvarig revisor för tiden intill 

utgången av 2020 års årsstämma. Leonard Daun är född 1964 
och har kontorsadress Box 179, 751 04 Uppsala. Leonard Daun 
är medlem i FAR.

BOLAGSSTYRNING
Allmänt om bolagsstyrning
Coeli Private Equity är ett svenskt publikt aktiebolag.  Bolagets 
bolagsstyrning baseras på aktiebolagslagen och andra 
tillämpliga lagar och regler, Bolagets bolagsordning samt 
interna styrdokument. De interna styrdokumenten omfattar 
främst styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande 
direktören samt instruktion för ekonomisk rapportering. Vidare 
har Coeli Private Equity också ett antal policydokument 
och manualer som innehåller regler, rekommendationer och 
principer, vilka ger vägledning i Bolagets verksamhet samt för 
dess medarbetare.

Efter noteringen på NGM Equity kommer Bolagets bolagsstyrning 
också att baseras på NGM Equitys börsregler, svensk kod för 
bolagsstyrning (”Koden”), god sed på aktiemarknaden samt 
andra tillämpliga regler och rekommendationer. Bolag som 
tillämpar Koden är inte skyldiga att vid varje tillfälle följa varje 
regel i Koden. Om ett bolag finner att en viss regel inte passar 
med hänsyn till bolagets särskilda omständigheter kan bolaget 
välja en alternativ lösning, under förutsättning att bolaget 
då tydligt redovisar avvikelsen och den alternativa lösningen 
samt ger en motivering till valet av den alternativa lösningen 
(allt enligt principen ”följ eller förklara”). Bolaget kommer att 
utreda vilka regler som ska tillämpas och Bolagets eventuella 
avvikelser från Koden kommer att redovisas och motiveras i 
framtida bolagsstyrningsrapporter på Bolagets hemsida och/
eller i årsredovisning.

Bolagsstämman 
Aktieägarnas inflytande i Bolaget utövas vid bolagsstämman, 
som är Bolagets högsta beslutande organ. Varje aktieägare 
som på avstämningsdagen för bolagsstämman är införd i den 
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och antecknad 
i ett avstämningsregister eller på ett avstämningskonto 
har rätt att delta, personligen eller genom befullmäktigat 
ombud. Stämman kan besluta i alla frågor som rör Bolaget 
och som inte enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 
uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva 
kompetens. Stämman kan till exempel besluta om ökning eller 
minskning av aktiekapitalet, ändring av bolagsordningen samt 
att Bolaget ska träda i likvidation. Vad gäller nyemissioner 
av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner har stämman, 
utöver möjlighet att själv besluta om detta, möjlighet att lämna 
bemyndigande till styrelsen att fatta emissionsbeslutet. Varje 
aktieägare har, oberoende av aktieinnehavets storlek, rätt att 
få ett angivet ärende behandlat på bolagsstämma. Aktieägare 
som önskar utöva denna rätt måste framställa en skriftlig 
begäran till Bolagets styrelse. En sådan begäran ska i normala 
fall vara styrelsen tillhanda i sådan tid att ärendet kan tas upp 
i kallelsen till bolagsstämman. 

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets 
utgång. Extra bolagsstämma kan sammankallas av styrelsen 
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när styrelsen anser att det finns skäl att hålla en stämma före 
nästa årsstämma. Styrelsen ska också sammankalla extra 
bolagsstämma när en revisor eller aktieägare som innehar 
mer än tio procent av aktierna i Bolaget skriftligen begär att 
stämma ska hållas för att behandla ett specifikt ärende.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i 
Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. 
Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse 
skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till ordinarie 
bolagsstämma och extra bolagsstämma där ändring av 
bolagsordning ska behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) och 
senast fyra (4) veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan 
extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor före 
och senast tre (3) veckor före bolagsstämman.

Styrelsen 
Styrelsens uppgifter 
Styrelsen bär det yttersta ansvaret för Bolagets organisation 
och förvaltningen av Bolagets verksamhet, som ska ske i 
Bolagets och samtliga aktieägare intresse. Några av styrelsens 
huvuduppgifter är att hantera strategiska frågor avseende 
verksamhet, finansiering, etableringar, tillväxt, resultat och 
finansiell ställning och fortlöpande utvärdera Bolagets 
ekonomiska situation. Styrelsen ska också se till att det finns 
effektiva system för uppföljning och kontroll av Bolagets 
verksamhet och säkerställa att Bolagets informationsgivning 
präglas av öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig.

Styrelsens sammansättning
Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst 
tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Ledamöterna 
väljs normalt årligen på årsstämman för tiden intill slutet av 
nästa årsstämma, men ytterligare styrelseledamöter kan väljas 
under året vid en extra bolagsstämma. Enligt beslut vid extra 
bolagsstämma den 15 oktober 2018 ska styrelsen intill nästa 
årsstämma bestå av tre ordinarie ledamöter. Styrelsen består 
av Johan Winnerblad (ordförande), Henrik Arfvidsson och 
Mikael Larsson.

Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande har till uppgift att bl.a. leda styrelsens 
arbete samt att tillse att styrelsens arbete bedrivs effektivt och 
att styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden ska genom 
kontakter med verkställande direktören fortlöpande få den 
information som behövs för att kunna följa Bolagets ställning, 
ekonomiska planering och utveckling. Ordföranden ska vidare 
samråda med verkställande direktören i strategiska frågor samt 
kontrollera att styrelsens beslut verkställs på ett effektivt sätt. 
Styrelseordföranden ansvarar för kontakter med aktieägarna 
i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägarna till 
styrelsen.  Styrelsens ordförande väljs av bolagsstämman.

Styrelsens arbetsformer
Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som ses över årligen 
och fastställs på det konstituerande styrelsemötet som hålls 
i anslutning till årsstämman. Arbetsordningen reglerar bl.a. 

styrelsens arbetsformer, arbetsuppgifter, beslutsordning 
inom Bolaget, styrelsens mötesordning, ordförandens 
arbetsuppgifter samt arbetsfördelningen mellan styrelsen 
och verkställande direktören. Instruktion avseende ekonomisk 
rapportering och instruktion till verkställande direktör fastställs 
också i samband med det konstituerande styrelsemötet.

Ersättning till styrelsens ledamöter
Vid extra bolagsstämma den 15 oktober 2018 beslutades 
att arvode till styrelse ska kunna utgå till ledamöter som 
inte är anställda av Bolaget med upp till 150 000 SEK till 
styrelsens ordförande och med upp till 100 000 SEK till övriga 
ledamöter. Det har inte betalats ut något belopp i ersättning 
till någon styrelseledamot sedan bolagets bildande. Om det 
anses nödvändigt kan Coeli Private Equity Management II 
AB i egenskap av huvudägare komma att föreslå att antalet 
styrelseledamöter i Bolaget ska utökas.

Utöver ovanstående utgår inte några särskilda förmåner eller 
andra ersättningar till styrelsens ledamöter.

Ledande befattningshavare
Verkställande direktörens uppgifter
Den verkställande direktören utses av styrelsen och sköter 
Bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar. VD ansvarar för att hålla styrelsen informerad om 
Bolagets utveckling och rapportera om väsentliga avvikelser 
från fastställda affärsplaner och om händelser som har stor 
inverkan på Bolagets utveckling och verksamhet, samt att 
ta fram relevant beslutsunderlag till styrelsen exempelvis 
gällande etableringar, investeringar och övriga strategiska 
frågeställningar. 

Ersättning till verkställande direktör
Den verkställande direktören uppbär ingen ersättning från 
Bolaget. Verkställande direktören uppbär ersättning från andra 
bolag inom Coelikoncernen.

Ersättningar och förmåner
Ersättning efter uppdragets avslutande
Det finns inga avtal mellan medlemmarna av förvaltnings-, 
lednings- eller kontrollorgan och Bolaget om förmåner efter 
det att uppdraget avslutats. Det finns vidare inga avsatta eller 
upplupna belopp hos Bolaget för pensioner eller liknande 
förmåner efter avträdande av tjänst.

Revision och kontroll
Revisor
Bolagets revisor utses av bolagsstämman. Revisorn ska 
granska Bolagets årsredovisning och bokföring samt 
styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Då 
styrelsen inte har något särskilt revisionsutskott rapporterar 
revisorn till hela styrelsen avseende granskningen. Utöver 
revisionsberättelsen avger revisorn även normalt sett en 
översiktlig granskningsberättelse vid en kvartalsrapport.

INFORMATION OM COELI PRIVATE EQUITY
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På extra bolagsstämma den 15 oktober 2018 valdes Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisionsbolag 
med Leonard Daun som huvudansvarig revisor för tiden intill 
utgången av 2020 års årsstämma. Leonard Daun är född 1964 
och har kontorsadress Box 179, 751 04 Uppsala. Han är ledamot 
i FAR och auktoriserad revisor sedan 1995.

Ersättning till revisor
Enligt beslut på extra bolagsstämma den 15 oktober 2018 
erhåller Bolagets revisor ersättning enligt löpande räkning 
för revisionsuppdraget. Även för övriga konsultationer erhålls 
ersättning enligt löpande räkning.

Intern revision och kontroll
Styrelsen ansvarar för arbetet med bolagsstyrningen och 
den interna kontrollen. Det övergripande syftet är att skydda 
Bolagets tillgångar och aktieägarnas investering. Styrelsen 
ansvarar också för att finansiell rapportering är upprättad 
i enlighet med gällande lag. Kvalitetssäkring av Bolagets 
finansiella rapportering sker genom att styrelsen behandlar 
samtliga kritiska redovisningsfrågor och de finansiella 
rapporter som Bolaget lämnar. Det förutsätter att styrelsen 

behandlar frågor om intern kontroll, regelefterlevnad, 
väsentliga osäkerheter i redovisade värden, eventuella ej 
korrigerade felaktigheter, händelser efter balansdagen, 
ändringar i uppskattningar och bedömningar, eventuella 
konstaterade oegentligheter och andra förhållanden som 
påverkar de finansiella rapporternas kvalitet.

Styrelsen gör kontinuerligt uppföljning utifrån löpande 
information om Koncernens resultat, finansiell ställning och 
utveckling av verksamheten. Identifierade risker följs upp 
av beslutade kontrollaktiviteter med utsedda ansvariga. 
Återkoppling sker löpande till styrelse.
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BOLAGSORDNING 
COELI PRIVATE EQUITY AB (559168-1019)

§ 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 
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stamaktier har erhållit ovan nämnda utdelning ska innehavare 
av stamaktier serie II och innehavare av stamaktier ha samma 
rätt vid likvidation och utdelning.

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.

INFORMATION OM COELI PRIVATE EQUITY
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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
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LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION
Allmän information om Bolaget och Koncernen
Bolagets registrerade firma och handelsbeteckning är Coeli 
Private Equity (publ). Coeli Private Equity är ett publikt 
aktiebolag med organisationsnummer 559168-1019 och 
Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen 
(2005:551). Bolaget har sitt säte i Stockholms kommun. 
Bolaget bildades den 16 juli 2018 och registrerades hos 
Bolagsverket den 15 augusti 2018. Verksamheten bedrivs från 
huvudkontoret i Stockholm, med adress Sveavägen 24–26, 111 
57 Stockholm, Sverige. 

Coeli Private Equity är, innan genomförandet av Fusionerna, 
ett helägt bolag till Coeli Private Equity Management II AB. 
Mer information om Coelikoncernen, se avsnitt ”Information 
om Årsfonderna i Coelikoncernen - Legala frågor och 
kompletterande information - bolagsinformation och legal 
koncernstruktur”.

Immateriella rättigheter
Bolaget är inte registrerad innehavare av några varumärken.

Försäkringar 
Bolaget har ett försäkringsskydd som får anses sedvanligt för 
den aktuella verksamheten.

Tvister och rättsliga processer
Bolaget är inte och har inte varit part i några rättsliga 
förfaranden eller skiljeförfaranden, inklusive ännu icke avgjorda 
ärenden eller sådana, som Bolaget är medvetet om kan 
uppkomma, under de senaste tolv månaderna, som nyligen 
haft eller skulle kunna få betydande inverkan på Bolagets 
verksamhet och finansiella ställning eller resultat. Bolaget 
känner inte heller till något, som skulle kunna föranleda några 
skadeståndsanspråk eller kunna föranleda framtida rättsliga 
processer.

Rådgivares intressen
Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med 
Fusionerna och erhåller ersättning på löpande räkning för 
utförda tjänster enligt avtal. Därutöver har inte Advokatfirman 
Lindahl KB några ekonomiska eller andra intressen i 
investeringserbjudandet om fusion.  

För information om andra parters potentiella intressen och 
intressekonflikter med anledning av Fusionerna, se avsnittet 
”Information om Årsfonderna i Coelikoncernen – Legala 
frågor och kompletterande information – intressen och 
intressekonflikter”.

Transaktioner med närstående
Bolaget har inte lämnat lån, garantier eller borgensförbindelser 
till eller till förmån för styrelseledamöterna, ledande 
befattningshavare eller revisorerna i Coelikoncernen. 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 delaktiga 
i några affärstransaktioner enligt ovan.

Väsentliga avtal för Bolaget
Det finns för närvarande inga väsentliga avtal i Bolaget. 
Styrelsen i Bolaget avser emellertid att ingå avtal med Coeli 
Holding där Bolaget får en kostnadsfri rättighet att använda 
varumärket Coeli i sin firma så länge Coeli Asset Management 
AB är Bolagets AIF-förvaltare. I det fall Bolaget byter AIF-
förvaltare ska Bolaget verka för att bolagsstämman i Bolaget 
beslutar om att ändra Bolagets firma. Om Bolaget inte har 
bytt firma inom 12 månader efter att avtalet med Coeli Asset 
Management AB upphört ska ett årligt vite om 2 MSEK utgå 
till Coeli Holding.

Styrelsen i Bolaget avser vidare att ingå avtal med Coeli 
Asset Management AB där Coeli Asset Management AB utses 
till AIF-förvaltare till Bolaget. Avtalet kommer att ingås på 
marknadsmässiga villkor.

För information om Årsfondernas väsentliga avtal, se avsnittet 
”Information om årsfonderna i Coelikoncernen – Legala 
frågor och kompletterande information – Väsentliga avtal för 
Årsfonderna”. Vissa av Årsfondernas avtal innehåller en så 
kallad change of control-klausul, innebärande att Årsfondernas 
motpart formellt sett kan ha rätt att säga upp ifrågavarande 
avtal med anledning av Fusionerna. Bolaget har kontaktat 
relevanta motparter i anledning av detta och har erhållit 
erforderliga godkännanden från motparterna om partbytet 
med anledning av Fusionerna. 

Dokument tillgängliga för granskning
Bolagets stiftelseurkund och bolagsordning, alla rapporter, 
brev och andra handlingar, värderingar eller utlåtanden som 
utfärdats av sakkunnig på Bolagets begäran och som till 
någon del ingår i eller hänvisas till i Informationsdokumentet 
finns tillgänglig i pappersform på Bolagets huvudkontor med 
adress Sveavägen 24–26, 111 57 Stockholm, Sverige. Kopior 
av handlingarna kan erhållas från eller granskas på Bolagets 
huvudkontor under ordinarie kontorstid på vardagar eller i 
elektroniskt format på Coelis hemsida (coeli. se).
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VERKSAMHETSBESKRIVNING
Marknadsöversikt
Årsfonderna genomför huvudsakligen sina investeringar i 
nordiska fonder. Flera av de fonder som har basen för sin 
verksamhet i Sverige och investerar i norden kan ha sin legala 
hemvist i något utomnordiskt land. Årsfonderna agerar dock 
alltid utifrån vid var tid gällande svensk lagstiftning inom 
området.

Årsfonderna riktar sig främst till privatpersoner, företag 
och institutioner som önskar få tillgång till en del av 
riskkapitalmarknaden som annars normalt inte är tillgänglig 
för mindre investerare, bl.a. till följd av de krav på stora 
kapitalinsatser som ofta är förknippade med den typ av 
investeringar som Årsfonderna gör.

Reglering av alternativa investeringsfonder
Europaparlamentet och Rådet antog i juni 2011 AIFM-
direktivet. AIFM-direktivet har införlivats i svensk rätt den 
22 juli 2013 genom att AIFM-lagen trädde i kraft. Reglerna 
berör alla som förvaltar fonder i någon bemärkelse men som 
inte är värdepappersfonder. De fonder som berörs är t.ex. 
specialfonder, riskkapitalfonder och fastighetsfonder och 
för att få förvalta sådana fonder krävs ett särskilt tillstånd, 
ett s.k. AIF-förvaltartillstånd. Syftet med regleringen är 
främst att skydda professionella investerare, att eliminera 
eventuella systemrisker hänförliga till vissa typer av alternativa 
investeringar samt öka transparensen för investerare och 
myndigheter.

Enligt övergångsreglerna för AIFM-lagen omfattas Årsfond 
2014 och 2015 och deras verksamhet av såväl den svenska 
regleringen som direktivet. Årsfonderna 2007–2013 skapades 
innan AIFM-lagen trädde ikraft och träffas således enbart av 
en begränsad del av AIFM-lagen. 

Förvaltning av Årsfonderna
Årsfond 2007–2013 har ingått ett förvaltaravtal med Coeli 
Private Equity Management AB. Avtalet innebär att Coeli 
Private Equity Management AB har fått i uppdrag av Årsfond 
2007–2013 att utvärdera intressanta investeringsprojekt och 
följa upp gjorda investeringar.

Enligt avtalen med Coeli Private Equity Management AB har 
Coeli Private Equity Management AB rätt till ersättning för 
sina tjänster med ett belopp motsvarande en (1) procent av 
det belopp som totalt inbetalats till respektive Årsfond vid 
teckning av preferensaktier P1 och P2, minskat med den del av 
det insatta kapitalet som eventuellt återbetalats till investerarna 
i respektive Årsfond. Coeli Private Equity Management AB är 
ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556698-
8209. Bolaget bildades den 9 januari 2006 och har sitt säte i 
Stockholm. Bolagets postadress är box 3317, 103 66 Stockholm 
med telefonnummer 08 – 506 223 00.

Årsfond 2014 och 2015 har ingått ett avtal med FCG 
Fonder AB som innebär att bolaget är en AIF-förvaltare åt 
dessa årsfonder. Genom dessa avtal får AIF-förvaltarna i 

uppdrag att för Årsfondernas räkning utvärdera intressanta 
investeringsprojekt och följa upp gjorda investeringar. AIF-
förvaltarna agerar som AIF-förvaltare för Årsfondernas i 
enlighet med AIF-lagen. Det innebär bl.a. att AIF-förvaltarna 
för varje Årsfonds räkning ska identifiera, analysera och 
genomföra möjliga investeringar och realiseringar av 
investeringar. Portföljförvaltningsuppdraget ska bedrivas på 
ett professionellt sätt och med iakttagande av för branschen 
vid var tid gällande författningar, föreskrifter, regler och 
rekommendationer. FCG Fonder AB har vidaredelegerat 
portföljförvaltningen av årsfond 2014 och 2015 till Coeli Asset 
Management AB.

Coeli Asset Management AB är ett svenskt aktiebolag med 
organisationsnummer 556608-7648. Bolaget bildades den 1 
mars 2001 och har sitt säte i Stockholm. Bolagets postadress 
är box 3317, 103 66 Stockholm med telefonnummer 08 – 506 
223 00.

Enligt avtalen med FCG Fonder AB har FCG Fonder AB rätt 
till ersättning för sina tjänster med ett belopp motsvarande 
en (1) procent av det belopp som totalt inbetalats till 
respektive Årsfond vid teckning av preferensaktier P1 och P2, 
minskat med den del av det insatta kapitalet som eventuellt 
återbetalats till investerarna i respektive Årsfond. 

FCG Fonder  AB är  ett  svenskt  akt iebolag med 
organisationsnummer 556939-1617. Bolaget bildades den 14 
augusti 2013 och har sitt säte i Stockholm. Bolagets postadress 
är Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm med telefonnummer 
08-410 759 10.

Coeli Asset Management AB och FCG Fonder AB har fått 
tillstånd att få förvalta alternativa investeringsfonder (AIF-
tillstånd) för att kunna fullfölja sina uppdrag som AIF-förvaltare 
för Årsfonderna. 

Förvaringsinstitut
I och med AIF-regelverkens ikraftträdande finns krav på 
att Årsfonderna 2014 och 2015 ska använda sig av ett 
förvaringsinstitut som bl.a. ska förvara årsfondernas tillgångar 
och kontrollera att köp och inlösen av andelar i årsfonderna 
sker i enlighet med lag och bolagsordning. Förvaringsinstitutet 
är ansvarigt gentemot årsfonderna eller dess investerare om 
förvaringsinstitutet, eller tredje part till vilken depåförvaringen 
delegerats, förlorat finansiella instrument som depåförvaras. 
Förvaringsinstitutet har även till uppgift att kontrollera att 
de utbetalningar som årsfonderna gör till underliggande 
portföljbolag är lagenliga och korrekta. Förvaringsinstitutet 
har härvidlag endast att ta tillvara årsfondernas aktieägares 
intressen.

Riskkapitalfonder och värdepappersfonder
Årsfonderna är riskkapitalfonder och inte värdepappersfonder. 
De sistnämnda regleras särskilt i lagen (2004:46) om 
värdepappersfonder och omfattas därmed av ett regelverk 
som har till syfte att utgöra ett konsumentskydd för den 
enskilde investeraren. Genom att vara riskkapitalfonder 
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omfattas Årsfonderna inte, med de fördelar och nackdelar 
som detta innebär, av de särskilda reglerna i lag (2004:46) 
om värdepappersfonder så som till exempel krav på tillstånd 
för verksamhetens bedrivande, kapital-, riskspridnings- och 
placeringskrav eller de särskilda reglerna om inlösen av 
fondandelar. Däremot omfattas respektive Årsfond, i sin 
egenskap av AIF under AIFM-direktivet, och framförallt 
Coeli Asset Management AB av de särskilda reglerna i AIFM-
direktivet och lagstiftningen i Sverige för införlivande av 
AIFM-direktivet som innebär tillståndskrav, verksamhetskrav 
och tillsyn för förvaltaren Coeli Asset Management AB.

Detta ger Årsfonderna större valfrihet när det kommer till 
investering av insatt kapital, vilket – mot en högre risk än vad 
som kanske normalt är fallet i en värdepappersfond – oftast 
ger ökade möjligheter till en god avkastning som överstiger 
svenska börsindex på det investerade kapitalet. En investering i 
en Årsfond innebär således inte ett förvärv av en fondandel i en 
värdepappersfond, utan förvärv av en aktiepost i ett aktiebolag 
vars verksamhet i första hand består i att förvalta kapital och 
skapa avkastning till aktieägarna genom att tillhandahålla 
riskkapital åt riskkapitalfonder som i sin tur investerar i olika 
investeringsobjekt.

STRATEGI OCH PLACERINGSINRIKTNING
Allmänt
Ledningen i Årsfonderna och Coeli Asset Management AB 
följer kontinuerligt den nordiska riskkapitalmarknaden och 
då speciellt de fonder som är av intresse. De olika segmenten 
analyseras och vid varje investeringstillfälle görs en bedömning 
huruvida den utvalda fonden och investeringssegmentet 
kommer att leva upp till de avkastningsmål som Årsfonderna 
har.

Årsfonderna har som affärsidé att erbjuda sina aktieägare 
en möjlighet att investera i ett portföljkoncept baserat på 
investeringar i s.k. buy-out fonder och selektiva investeringar 
i andra Private Equity-fonder samt direkta investeringar, som 
annars normalt inte är tillgängliga för mindre investerare. 
Årsfonderna har fokus på nordisk s.k. small och midcap buy-
out fonder.

Grundkriterierna för Årsfondernas investeringar är att det 
bör finnas en förväntad genomsnittlig årlig avkastning som 
överstiger den svenska börsens genomsnittliga avkastning 
samt att Årsfonderna kan dra fördelar av att avvika från de 
behov som en privat investerare normalt har.

Årsfonderna fokuserar främst sin investeringsstrategi på 
nordiska riskkapitalfonder och till den sammanhängande 
förvaltningen av likvida medel som finns i Årsfonderna innan 
de underliggande fonderna begär utbetalning av medel i 
enlighet med de investeringsåtaganden som Årsfonderna har 
gjort gentemot de underliggande fonderna, s.k. “drawdowns”. 
Det sedvanliga investeringsförfarandet i de riskkapitalfonder 
som Årsfonderna investerar i är nämligen att investerarna i 
samband med att fonden startas upp utfäster sig att investera 
och utbetala medel upp till ett visst belopp (vanligen kallat 

investerarens utfästa kapital eller ”comitted capital”). Därefter 
begär fondförvaltaren i omgångar ned delar av det utfästa 
kapitalet i takt med att riskkapitalfonden behöver kapital för 
att genomföra investeringar i olika portföljbolag. En sådan 
begäran från fondförvaltaren till investeraren om att betala 
in utfäst kapital brukar på engelska kallas för ”drawdown”.

Årsfonderna kan även göra andra typer av investeringar i syfte 
att frambringa en hög avkastning till investerarna.

Även om Årsfonderna främst gör invester ingar i 
riskkapitalfonder kan det uppstå situationer där Årsfonderna, 
av en underliggande riskkapitalfond eller annan person 
(såsom andra ägare till ett bolag eller bolaget självt), 
erbjuds möjligheten att på fördelaktiga villkor investera 
direkt i ett portföljbolag till en riskkapitalfond eller ett annat 
bolag. Årsfondernas styrelser har av den anledningen rätt 
att investera upp till 20 procent av det totala kapitalet i 
respektive Årsfond i den typen av investeringar, förutsatt 
att investeringserbjudandet bedöms vara till förmån för den 
aktuella Årsfonden och investerarna.

I syfte att erhålla bästa möjliga avkastning eftersträvar 
Årsfonderna att investera maximal andel av kapitalet i olika 
riskkapitalinvesteringar samt ett maximalt kapitalutnyttjande. 
Årsfondernas styrelser har därför rätt att i samband med 
investeringar utfästa ett totalt kapital som överstiger den 
aktuella Årsfondens totala kapitalbas sett till inbetalt belopp, 
s.k. överallokering. Sådan överallokering ska dock inte få 
överstiga 30 procent av den aktuella Årsfondens totala 
kapitalbas sett till inbetalt belopp. Överallokering kan dels 
ske genom att vid investeringar i riskkapitalfonder utfästa 
ett totalt kapital som överstiger den aktuella Årsfondens 
totala kapitalbas sett till inbetalt belopp, dels genom att 
investera Årsfondens totala kapitalbas sett till inbetalt 
belopp i riskkapitalfonder och därmed inte reservera en 
del av Årsfondens kapitalbas för AIF-förvaltarens rätt till 
förvaltningsavgift och innehavaren av preferensaktier P1:s rätt 
till utdelning. Det kan medföra att AIF-förvaltaren respektive 
innehavaren av preferensaktier P1 under vissa perioder inte 
får den förvaltningsavgift respektive utdelning som de har 
rätt till utbetald på grund av likviditetsrestriktioner. Vid 
sådana situationer skuldförs istället rätten till utdelning och 
förvaltningsavgiften i och utbetalas vid senare tillfälle då 
Årsfondens likviditet tillåter t.ex. vid framtida utdelning från 
underliggande riskkapitalfonder.

Då likviditetscykeln för underliggande investeringar är svårt 
att förutse kan det uppstå tillfällen där Årsfonderna kommer i 
likviditetsbehov. För att överbygga dessa likviditetsbehov har 
Årsfonderna förbehållit sig rätten att ta upp en checkkredit. 
Nyttjandet av checkkrediten påverkar inte avgifter och 
ersättningar i Årsfonderna, men Årsfonderna kan komma 
att belastas av kostnader förknippade med sådan upplåning. 
Årsfonderna kan vidare i samband med sådan upplåning 
komma att behöva ställa säkerhet för checkkrediter genom 
att pantsätta tillgångar.

INFORMATION OM ÅRSFONDERNA I COELI
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Private Equity
Kapital som investeras i onoterade bolag kallas Private Equity, till skillnad från kapital som investeras i noterade företag 
som kallas Public Equity. Företag som bedriver verksamhet med Private Equity kan normalt delas in i områdena “venture 
capital” respektive “buy-outcapital”. Venture capital innebär investeringar i tillväxtföretag som befinner sig i uppstarts- 
eller expansionsfaser. Buy- outcapital innebär investeringar i mer mogna bolag, oftast med ett positivt kassaflöde, och 
benämns ibland ut- eller uppköpsaffärer.

Den mest väletablerade formen av investeringar inom området Private Equity sker genom att kapital från institutionella 
investerare placeras i fonder med löptider om cirka tio år. Fonderna sköts i regel av ett managementbolag som identifierar 
onoterade företag att investera i, utvecklar de bolag som fonden investerar i genom ett aktivt ägande, och som slutligen 
avyttrar innehaven i de onoterade bolagen.

INFORMATION OM ÅRSFONDERNA I COELI

Utvärderingsprocessen
Coelikoncernen genomför en noggrann utvärdering av potentiella Private Equity-aktörer för att kunna välja ut de fonder 
som har potential att generera högsta möjliga avkastning.

Fonden föredrar att investera i Private Equity-förvaltare som har en klar och tydlig profil och som kan erbjuda något extra 
med avseende på till exempel målföretag, tillgång till affärsmöjligheter etc. Förutom en obligatorisk formell due diligence 
är fondens utvärderingsprocess starkt fokuserad på utvärdering av målfondens potential för att generera högsta möjliga 
avkastning.

RISKKAPITAL

PUBLIC EQUITY PRIVATE EQUITY

TRADITIONELLA
FONDER

AKTIEÄGANDE
NOTERADE AKTIER

TRADITIONELLA
FONDER

AKTIEÄGANDE
NOTERADE AKTIER

TRADITIONELLA
FONDER

Noterade
aktier

Onoterade
aktier

Såddkapital
(uppstart av bolag)

Expansionskapital "Utköpsaffärer"
(ofta lånefinansierade)

UTVÄRDERINGS-
PROCESS UPPFÖLJNINGTILLGÅNG TILL

FONDER

• Kontakt med etablerade 
fonder och nya team

• Coeli PE's nätverk

• Grundlig utvärdering

• Fokus på förutsättningarna 
att nå hög avkastning

• Sex områden med stort 
fokus

• Nära relation med förvaltare, 
stödja förvaltare på bästa 
möjliga sätt

• Investeringskommittéer

• Ej delaktig i beslutsprocesser

HISTORISK
VÄRDEUTVECKLING

FONDENS
ORGANISATION

ENGAGEMANG &
INCITAMENT

INVESTERINGS-
STRATEGI

LEGALA & 
KOMMERCIELLA 

VILLKOR

• Riskkapitalfondens 
historiska avkastning

• Relativ avkastning

• Erfarenhet, bakgrund, 
och utbildning

• Organisationensupp-
byggnad

• Kontinuitet hos organi-
sationen

• Gemensam agenda 
mellan förvaltare och 
investerare

• Incitament för fondens 
anställda

• Tydlig strategi

• Kontinuitet gällande 
strategi över tid

• Risknivå och lånestra-
tegi

• Preferens avseende 
geografi

• Struktur och villkor

• Legala dokument

INVESTERINGS-
PROCESS

• Trovärdig och solid 
investeringsprocess

• Aktivt ägandeskap

• Coeli PE's tidigare erfa-
renhet av investerar-/
förvaltar-rollen är av 
stor betydelse
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Utvärderingsprocessen syftar till att undersöka sex huvudas-
pekter kring potentiella fondinvesteringar:
• Ledningens tidigare resultat
• Ledningens styrka
• Ledningens engagemang
• Investeringsstrategin
• Investeringsprocessen
• Legala och kommersiella villkor

Ledningens tidigare resultat
Det mest grundläggande utvärderingskriteriet rör ledningens 
tidigare resultat. Jämförelse görs med värdeutvecklingen för 
tidigare fonder, både på makronivå och gentemot relevanta 
jämförliga fonder som etablerats samtidigt och med liknande 
investerings- och geografiskt fokus.

Ledningens styrka
Fonden undersöker noggrant organisationen och profes-
sionalismen hos ledningen. Coelikoncernen lägger stor vikt 
vid solid branscherfarenhet, bakgrund och utbildning, samt 
individernas egna transaktionserfarenheter. Tidigare bidrag 
från personer i ledningen och värdeutvecklingen som dessa 
bidrag genererat analyseras. Hela fondens organisation och 
struktur, inklusive Backoffice och support, utvärderas också.

Coelikoncernen söker dessutom en ledning som har arbetat 
ihop under en längre tid och som visat på kontinuitet under 
varierande marknadsvillkor. Vidare analyseras även fondens 
beroende av olika nyckelpersoner inom organisationen, samt 
vilka rutiner som finns för att säkra återväxten i händelse av 
generationsskifte. Utvärderingen av ledningen genomförs till 
stor del genom att utförligt granska personliga referenser.

Ledningens engagemang
På grund av betydelsen av ekonomiska drivkrafter inom Pri-
vate Equity, är det av yttersta vikt att analysera ledningens 
engagemang på både kort och lång sikt. Därför innefattar ut-
värderingsprocessen även en utvärdering av risk och potenti-
al hos ledningen med avseende på karriär och privatekonomi. 
Fonden investerar helst i fonder där ledningen själv har inves-
terat avsevärda belopp i sin egen fond. Coelikoncernen anser 
att detta är den bästa metoden för att uppnå en god harmoni 
mellan ledningens och investerarnas ekonomiska intressen.

Investeringsstrategin
En tydlig, konsekvent och väl genomtänkt investeringsstra-
tegi har visat sig vara avgörande för riskkapitalfondernas re-
sultat över en längre period. Ledningens val av strategi utvär-
deras alltid; Coelikoncernen föredrar fonder som är hängivna 
ett fastställt investeringsfokus, även när ekonomin eller andra 
omvärldsfaktorer varit mindre gynnsamma.

Dessutom görs en utvärdering av huruvida den valda strate-
gin kan antas ligga fast eller om den kanske måste justeras 
under fondens, vanligtvis, tioåriga livscykel. Denna utvärde-
ring innefattar en analys av fondens risknivå och lånestrategi. 
Fondens geografiska fokus undersöks också, eftersom vår 
bedömning är att det finns en korrelation mellan avkastning-
en för riskkapitalfonderna och det geografiska avståndet till 
portföljförvaltarna.

Investeringsprocessen
Coelikoncernen lägger stor vikt vid att fonderna har en trovär-
dig och solid investeringsprocess. En noggrann utvärdering 
görs av fondens hela investeringsprocess, inklusive tillgång 
till affärsmöjligheter och identifiering av investeringsobjekt, 
analysens kvalitet och metodik, hur man arbetar för att ut-
veckla företagen i sin portfölj, hur de agerar vid avyttring 
och hur man använder sitt kontaktnät. Av särskild vikt är hur 
ledningen aktivt bidrar till utvecklingen av företagen i port-
följen. Även engagemanget på styrelsenivå och hos enskilda 
medlemmar i ledningen utvärderas. Dessutom granskas hu-
ruvida ledningen har en tydlig plan för värdeskapande. Vid 
tidpunkten då due diligence ska göras för målfonderna inves-
terar Coelikoncernen avsevärd tid och kraft på att samla in 
referenser om hur ledningen har agerat vid tidigare tillfällen 
och hur enskilda medlemmar i ledningen har bidragit.

Coelikoncernens bedömning är att deras starka fokus på in-
vesteringsprocessen förmodligen är det som gör Coelikon-
cernen speciellt bland investerare. Med yrkeserfarenhet från 
ledande befattningar från publika bolag såväl som från Pri-
vate Equity, direkta investeringar och fondinvesteringar, har 
Coelikoncernens förvaltningsledning kunskaperna att ställa 
de avgörande frågorna om målfondens investeringsprocess 
för att utvärdera dess framtida avkastningspotential.

Legala och kommersiella villkor
Coelikoncernen granskar även de legala och kommersiella 
villkoren för fonden och jämför dessa med andra fonder. Syf-
tet med granskningen är att säkerställa att villkoren uppfyller 
de krav som Coelikoncernen ställer på en fond. Granskningen 
innefattar bl.a. en noggrann genomgång av de legala doku-
menten avseende fonden, såsom investeringsavtal och bo-
lagsdokumentation.

Uppföljning
Efter en investering strävar Coelikoncernen mot att ha en 
nära relation med fondens ledning, och ha regelbundna in-
formella kontakter, förutom mer formella möten med ekono-
misk information.

Värdering och rapportering
Årsfondernas investeringar värderas löpande för att faststäl-
la vid var tid gällande nettovärde av Årsfondernas tillgångar. 
Värderingarna görs utifrån för branschen sedvanliga värde-
ringsprinciper, t.ex. utifrån av International Private Equity and 
Venture CapitalValuationGuidelines, developed by EVCA, 
BVCA and AFIC. Coelikoncernen har en intern värderings-
funktion som ansvarar för värdering av fonden. Värderings-
funktionen arbetar oberoende av förvaltningen.

Årsfondernas aktieägare delges värderingen vid Årsfonder-
nas årsstämma samt i en rapport var sjätte månad, eller ofta-
re om styrelsen eller ledningen anser nödvändigt. Rapporten 
innehåller uppgifter om fördelning mellan de olika investe-
ringsgrupperna, utifrån vilka principer värderingen har gjorts 
samt i vilken mån avvikelser har gjorts från dessa principer. 
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Fondernas portföljinnehav
I avsnittet nedan beskrivs Årsfondernas investeringsportfölj. 
Mer information om de underliggande fondernas placerings-
verksamhet och deras mål finns på respektive Årsfonds hem-
sida. 

Årsfond 2007
Herkules Private Equity Fund III L.P.
Herkules Capital AS är Norges ledande Private Equity-aktör 
i det medelstora investeringssegmentet. Bolaget investerar 
på den nordiska marknaden med fokus på Norge och till viss 
del Sverige. Bolaget har rest totalt fyra Private Equity-fon-
der som tillsammans har ett kapital om cirka 15 mdr norska 
kronor. Fyra av Årsfonderna har investerat i någon av de två 
senaste fonderna, Herkules Private Equity Fund III L.P. och 
Herkules Private Equity Fund IV L.P.

Herkules Private Equity Fund III L.P. har en finansiell styrka 
som gör det möjligt att ta dominerande ägarpositioner i eta-
blerade bolag med potential för vidareutveckling. 

BWB Partners II
BWB Partners är en dansk Private Equity-aktörer inom det 
mindre investeringssegmentet. BWB Partners tog över tidi-
gare Odin Partners Partners funds och genomförde samti-
digt en omorganisation/generationsväxling där merparten av 
det tidigare teamet är kvar. BWB Partners förvaltar två fon-
der som investerar på uppdrag av danska och internationella 
investerare och BWB Partners II är en av dessa fonder.

BWB Partners II, som är den fond som Årsfond 2007 har in-
vesterat i, har en storlek om ca 1 miljard danska kronor och 
fokuserar på investeringar i och utveckling av mindre bolag i 
främst Danmark, men även i Sverige. Teamet har en gedigen 
erfarenhet inom Private Equity-branschen.

CapMan Buyout IX 
CapMan AB har en lång historia som kapitalförvaltare inom 
Private Equity med inriktning på alternativa placeringar i 
Norden och Ryssland. CapMan AB etablerades 1989 och har 
stor erfarenhet inom fondförvaltning samt som partner till in-
vesterare och entreprenörer. 

CapMan Buyout är en egen del under CapMan-gruppen och 
drivs som en egen legal enhet. Fyra av Årsfonderna har in-
vesterat i någon av de två senaste fonderna, CapMan Buy-
out IX och X. CapMan Buyout IX fokuserar på nordiska bolag 
inom midcap-segmentet med fokus på främst svenska och 
finska bolag. 

Valedo Partners Fund I
Grundarna till Valedo Partners AB, Nils Forsberg och Per 
Forsberg, gick från EQT för att på egen hand starta och driva 
en Private Equity-aktör. Valedo Partners AB är en tillväxtori-
enterad svensk Private Equity-aktör som investerar på den 
nordiska small cap-marknaden. Bolaget investerar i högkva-
litativa mindre och medelstora företag med tillväxt- och ut-
vecklingspotential där de aktivt kan bidra till att höja takten 
i företagens industriella utveckling. Valedo Partners AB har 
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ett industriellt fokus och ett mycket starkt nätverk av erfarna 
industrialister och teamet har visat sig ha stor kompetens att 
konsolidera fragmenterade marknader.

Valedo Partners AB har rest tre Private Equity-fonder, varav 
fem av Årsfonderna har investerat i någon av Valdofonderna. 
Totalt rest kapital i de tre fonderna är cirka 5 mdr SEK. 

Styrelsen och ledningen i Valedo Partners Fund I har en lång 
erfarenhet av riskkapitalmarknaden. 

FAKTA ÅRSFOND 2007 Oktober 2018

Kvarvarande bolag 15

Avyttrade bolag 21

Ursprungligt investerat i avyttrade bolag 57,5 MSEK

Nettoutfall från avyttrade bolag 111,8 MSEK

Substansvärde* 91 SEK

Utdelat kapital i SEK (i % av 
genomsnittligt anskaffningsvärde)

145,16 SEK 
(58%)

* Substansvärdet anges per 2018-06-30.
I aktiepriset är hänsyn taget till produktens räntedel och samtliga kostnader 
och reflekterar därmed produktens faktiska avkastning.

Årsfond 2008
Herkules Private Equity Fund III L.P.
För mer information om Herkules Private Equity Fund III L.P, 
se avsnittet ”Årsfond 2007” ovan. 

Karnell III
Hans Karlander och Patrik Rignell leder fonden Karnell III, i 
vilken Årsfond 2008 har investerat. Hans Karlander och Pat-
rik Rignell har tillsammans 30 års erfarenhet av investeringar 
i onoterade bolag varav tio år tillsammans i Private Equity-
fonden Procuritas, vilken är en av pionjärerna inom nordisk 
Private Equity. 

Karnell III fokuserar på investeringar i Norden inom det min-
dre investeringssegmentet och tar majoritetspositioner i bo-
lag med en omsättning mellan 50–500 MSEK. 

Priveq Investment Fund IV 
Priveq Investment är ett av Sveriges äldsta riskkapitalbolag 
med 35 års erfarenhet av investeringar i svenska tillväxtbo-
lag. Priveq Investment har genom åren investerat i fler än 100 
bolag och ligger avkastningsmässigt i den högre kvartilen 
bland liknande fonder i Europa. Tre av Årsfonderna har inves-
terat i någon av de två senaste fonderna, Priveq Investment 
Fund IV och V.

Priveq Investment Fund IV gör både majoritets- och mino-
ritetsinvesteringar. Bland investerarna i Priveq Investment 
Fund IV återfinns Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Tredje AP-
fonden, Amundi Private Equity Funds, Credit Suisse Customi-
zed Fund Investment Group, European Investment Fund och 
KLP. 



66

INFORMATION OM ÅRSFONDERNA I COELI

FAKTA ÅRSFOND 2008 Oktober 2018

Kvarvarande bolag 13

Avyttrade bolag 14

Ursprungligt investerat i avyttrade bolag 35,3 MSEK

Nettoutfall från avyttrade bolag 69 MSEK

Substansvärde* 78,28 SEK

Utdelat kapital i SEK (i % av 
genomsnittligt anskaffningsvärde)

144 SEK 
(57%)

* Substansvärdet anges per 2018-06-30.
I aktiepriset är hänsyn taget till produktens räntedel och samtliga kostnader 
och reflekterar därmed produktens faktiska avkastning.

Årsfond 2009
Valedo Partners Fund II
Grundarna till Valedo Partners AB, Nils Forsberg och Per 
Forsberg, gick från EQT för att på egen hand starta och driva 
en Private Equity-aktör. Valedo Partners AB är en tillväxtori-
enterad svensk Private Equity-aktör som investerar på den 
nordiska smallcap-marknaden. Bolaget investerar i högkva-
litativa mindre och medelstora företag med tillväxt- och ut-
vecklingspotential där de aktivt kan bidra till att höja takten 
i företagens industriella utveckling. Valedo Partners AB har 
ett industriellt fokus och ett mycket starkt nätverk av erfarna 
industrialister och teamet har visat sig ha stor kompetens att 
konsolidera fragmenterade marknader.

Valedo Partners AB har rest tre Private Equity-fonder, varav 
fem av Årsfonderna har investerat i någon av Valdofonderna. 
Totalt rest kapital i de tre fonderna är cirka 5 mdr SEK. 

Styrelsen och ledningen i Valedo Partners Fund II har en lång 
erfarenhet av riskkapitalmarknaden. 

CapMan Buyout IX
För mer information om CapMan Buyout IX, se avsnittet ”Års-
fond 2007” ovan.

FAKTA ÅRSFOND 2009 Oktober 2018

Kvarvarande bolag 16

Avyttrade bolag 3

Ursprungligt investerat i avyttrade bolag 7,7 MSEK

Nettoutfall från avyttrade bolag 31,3 MSEK

Substansvärde* 333,02 SEK

Utdelat kapital i SEK (i % av 
genomsnittligt anskaffningsvärde)

137 SEK 
(53%)

* Substansvärdet anges per 2018-06-30.
I aktiepriset är hänsyn taget till produktens räntedel och samtliga kostnader 
och reflekterar därmed produktens faktiska avkastning.

Årsfond 2010
Priveq Investment Fund IV L.P.
För mer information om Priveq Investment Fund IV L.P., se 
avsnittet ”Årsfond 2008” ovan.

Valedo Partners Fund II
För mer information om Valedo Partners Fund II., se avsnittet 
”Årsfond 2009” ovan.

Norvestor VI L.P.
Norvestor Equity AS startade sin verksamhet 1989 och är en 
av de äldsta och mest framgångsrika Private Equity-aktörer-
na i Norge. Norvestor Equity AS har fyra fonder, varav tre 
Årsfonder har investerat i två av Norvestorfonderna. (Nor-
vestor VI L.P. och Norvestor VII L.P). Norvestor VI L.P. foku-
serar på buyout-investeringar i den nedre delen av midcap-
segmentet i främst Norge och Sverige, men även i övriga 
delen av Norden. Co.

Norvestor VI L.P. är den tredje fonden som har fokus på buy-
out-investeringar. Investeringar görs endast inom de bran-
scher och industrier där managementteamet har tidigare 
erfarenheter och besitter specialistkunskaper. Management-
teamet har stora erfarenheter av både det industriella och 
finansiella i branschen.

FAKTA ÅRSFOND 2010 Oktober 2018

Kvarvarande bolag 23

Avyttrade bolag 9

Ursprungligt investerat i avyttrade bolag 27,2 MSEK

Nettoutfall från avyttrade bolag 102,6 MSEK

Substansvärde* 259,05 SEK

Utdelat kapital i SEK (i % av 
genomsnittligt anskaffningsvärde)

189 SEK 
(72%)

* Substansvärdet anges per 2018-06-30.
I aktiepriset är hänsyn taget till produktens räntedel och samtliga kostnader 
och reflekterar därmed produktens faktiska avkastning.

Årsfond 2011
Norvestor VI LP.
För mer information om Norvestor VI L.P., se avsnittet ”Års-
fond 2010” ovan.

CapMan Buyout X
CapMan AB har en lång historia som kapitalförvaltare inom 
Private Equity med inriktning på alternativa placeringar i 
Norden och Ryssland. CapMan AB etablerades 1989 och har 
stor erfarenhet inom fondförvaltning samt som partner till in-
vesterare och entreprenörer. 

CapMan Buyout är en egen del under CapMan-gruppen och 
drivs som en egen legal enhet. Fyra av Årsfonderna har in-
vesterat i någon av de två senaste fonderna, CapMan Buyout 
IX och X. CapMan Buyout X fokuserar på nordiska bolag inom 
midcap-segmentet med fokus på främst svenska och finska 
bolag. 

Herkules Private Equity Fund IV L.P.
Herkules Capital AS är Norges ledande Private Equity-aktör 
i det medelstora investeringssegmentet. Bolaget investerar 
på den nordiska marknaden med fokus på Norge och till viss 
del Sverige. Bolaget har rest totalt fyra Private Equity-fonder 
som tillsammans har ett kapital om cirka 15 miljarder norska 
kronor. Fyra av Årsfonderna investerat i någon av två senaste 
fonderna, Herkules Private Equity Fund III L.P. och Herkules 
Private Equity Fund IV L.P.
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Herkules Private Equity Fund IV L.P. har en finansiell styrka 
som gör det möjligt att ta dominerande ägarpositioner i eta-
blerade bolag med potential för vidareutveckling. 

FAKTA ÅRSFOND 2011 Oktober 2018

Kvarvarande bolag 21

Avyttrade bolag 9

Ursprungligt investerat i avyttrade bolag 29,3 MSEK

Nettoutfall från avyttrade bolag 65,7 MSEK

Substansvärde* 238,25 SEK

Utdelat kapital i SEK (i % av 
genomsnittligt anskaffningsvärde)

85 SEK 
(34%)

* Substansvärdet anges per 2018-06-30.
I aktiepriset är hänsyn taget till produktens räntedel och samtliga kostnader 
och reflekterar därmed produktens faktiska avkastning.

Årsfond 2012
Vaaka Partners Buyout Fund II
Vaaka Partner Ltd. är en finsk Private Equity-aktör som fo-
kuserar på investeringar i small cap-segmentet i främst Fin-
land, men även till viss del i Sverige. Bolaget är ett utköp ifrån 
den finska banken Pohjola bank plc., men driver nu tre egna 
buyout-fonder.

Vaaka Partners Buyout Fund II är Vaaka Partner Ltd. andra 
buyout-fond som Årsfond 2012 har investerat i.

Herkules Private Equity IV Fund L.P.
För mer information om Herkules Private Equity Fund IV L.P., 
se avsnittet ”Årsfond 2011” ovan.
 
Adelis Equity Partners I
Adelis Equity Partners är en svensk Private Equity-aktör som 
grundades 2012. Bolaget fokuserar på investeringar i med-
elstora bolag inom den nordiska marknaden. Grundarna Jan 
Åkesson och Gustav Bard har en lång och gedigen bakgrund 
från de etablerade Private Equity-aktörena Triton och 3i. 
Adelis Equity Partners har rest två fonder med totalt 10 mdr 
SEK under förvaltning. Årsfond 2012 har utfäst kapital till den 
första fonden, Adelis Equity Partners I, i vilken Årsfond 2012 
var en av de tidigaste investerarna.

FAKTA ÅRSFOND 2012 Oktober 2018

Kvarvarande bolag 26

Avyttrade bolag 7

Ursprungligt investerat i avyttrade bolag 14,9 MSEK

Nettoutfall från avyttrade bolag 80,5 MSEK

Substansvärde* 418,10 SEK

Utdelat kapital i SEK (i % av 
genomsnittligt anskaffningsvärde)

-

* Substansvärdet anges per 2018-06-30.
I aktiepriset är hänsyn taget till produktens räntedel och samtliga kostnader 
och reflekterar därmed produktens faktiska avkastning.

Årsfond 2013
Polaris Private Equity IV
Polaris Private Equity är en dansk Private Equity-aktör som 
bildades 1998. Polaris Private Equity inriktar sig på investe-
ringar i det lägre midcap-segmentet i främst Danmark, men 
även i Sverige. Polaris Private Equity har rest fyra Private 
Equity-fonder med över 30 portföljbolagsinvesteringar. Års-
fond 2013 har investerat i den senaste fonden Polaris Private 
Equity IV.

Segulah V L.P
Segulah Advisor AB är en svensk Private Equity-investera-
re som grundades i Stockholm 1994. Bolaget inriktar sig på 
investeringar i medelstora nordiska bolag där de på ett ef-
fektivt sätt kan tillföra fokus, kompetens och kapital till sina 
utvalda portföljbolag. Två av de tidigare fyra fonderna är 
stängda och avslutade. Totalt har Segulah Advisor AB inves-
terat 11 mdr SEK i fem fonder. Årsfond 2013 har utfäst kapital 
till den senaste fonden Segulah V L.P.

CapMan Buyout X
För mer information om CapMan Buyout X, se avsnittet ”Års-
fond 2011” ovan.

CNI IV
Club Network Investments (CNI) är en mindre aktör på den 
svenska Private Equity-marknaden. Teamet, som består av 
Erik Ejerhed, Jesper Almkvist och Kim Johansson, har arbe-
tat tillsammans sedan 2011. Club Network Investments har en 
entreprenörvänlig inställning och investerar i mindre nordiska 
tillväxtbolag, ofta genom minoritetsposter i portföljbolagen. 
Sedan bolagets bildande har det rests fyra fonder på totalt 
cirka 500 MSEK där samtliga fonder har samma inriktning 
och strategi. Tre av Årsfonderna har utfäst kapital till fonder-
na CNI IV och har ett kommersiellt samarbete med förval-
tarna i de andra fonderna.

FAKTA ÅRSFOND 2013 Oktober 2018

Kvarvarande bolag 28

Avyttrade bolag 4

Ursprungligt investerat i avyttrade bolag 14,4 MSEK

Nettoutfall från avyttrade bolag 14,1 MSEK

Substansvärde* 232,35 SEK

Utdelat kapital i SEK (i % av 
genomsnittligt anskaffningsvärde)

-

* Substansvärdet anges per 2018-06-30.
I aktiepriset är hänsyn taget till produktens räntedel och samtliga kostnader 
och reflekterar därmed produktens faktiska avkastning.

Årsfond 2014
Priveq Investment V
Priveq Investment är ett av Sveriges äldsta riskkapitalbolag 
med 35 års erfarenhet av investeringar i svenska tillväxtbolag. 
Priveq Investment har genom åren investerat i fler än 100 bo-
lag och ligger avkastningsmässigt i den högre kvartilen bland 
liknande fonder i Europa. Tre av Årsfonderna har investerat 
i någon av de två senaste fonderna, Priveq Investment Fund 
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IV och V. Priveq Investment Fund IV gör både majoritets- och 
minoritetsinvesteringar. 

Valedo Partners Fund III
Grundarna till Valedo Partners AB, Nils Forsberg och Per Fors-
berg, gick från EQT för att på egen hand starta och driva en 
Private Equity-aktör. Valedo Partners AB är en tillväxtoriente-
rad svensk Private Equity-aktör som investerar på den nord-
iska smallcap-marknaden. Bolaget investerar i högkvalitativa 
mindre och medelstora företag med tillväxt- och utvecklings-
potential där de aktivt kan bidra till att höja takten i företagens 
industriella utveckling. Valedo Partners AB har ett industriellt 
fokus och ett mycket starkt nätverk av erfarna industrialister 
och teamet har visat sig ha stor kompetens att konsolidera 
fragmenterade marknader.

Valedo Partners AB har rest tre Private Equity-fonder, varav 
fem av Årsfonderna har i investerat någon av Valdofonderna. 
Totalt rest kapital i de tre fonderna är cirka 5 mdr SEK. 

Styrelsen och ledningen i Valedo Partners Fund III har en lång 
erfarenhet av riskkapitalmarknaden. 

CNI IV
För mer information om CNI IV, se avsnittet ”Årsfond 2013” ovan. 

FAKTA ÅRSFOND 2014 Oktober 2018

Kvarvarande bolag 23

Avyttrade bolag -

Ursprungligt investerat i avyttrade bolag -

Nettoutfall från avyttrade bolag -

Substansvärde* 247,03 SEK

Utdelat kapital i SEK (i % av 
genomsnittligt anskaffningsvärde)

-

* Substansvärdet anges per 2018-06-30.
I aktiepriset är hänsyn taget till produktens räntedel och samtliga kostnader 
och reflekterar därmed produktens faktiska avkastning.

Årsfond 2015
Norvestor VII L.P.
Norvestor Equity AS startade sin verksamhet 1989 och är en 
av de äldsta och mest framgångsrika Private Equity-aktörerna 
i Norge. Norvestor Equity AS har fyra fonder, varav tre Års-
fonder har investerat i två av Norvestorfonderna. (Norvestor 
VI L.P. och Norvestor VII L.P). Norvestor VI L.P. fokuserar på 
buyout-investeringar i den nedre delen av midcap-segmentet 
i främst Norge och Sverige, men även i övriga delen av Nor-
den. Co.

Norvestor VIII L.P. är den fjärde fonden som har fokus på 
buyout-investeringar. Investeringar görs endast inom de bran-
scher och industrier där managementteamet har tidigare 
erfarenheter och besitter specialistkunskaper. Management-
teamet har stora erfarenheter av både det industriella och fi-
nansiella i branschen.

Intera Fund III
Intera Partners är en finsk tillväxtorienterad Private Equity-
aktör som investerar på främst på den finska, men även på 
den svenska smallcap-marknaden. Intera Partners grunda-
des 2007, efter att Jokke Paananen och Toumas Lang valt 
att lämna större Private Equity-aktörer för att starta bolaget. 
Intera Partners förvaltar närmare 575 MEUR på totalt tre olika 
fonder. Teamet präglas av tillväxtorientering och har en lång 
erfarenhet av Private Equity, såväl industriellt som finansiellt. 
Årsfond 2015 har utfäst kapital till den senaste fonden Intera 
Fund III.

Valedo Partners Fund III
För mer information om Valedo Partners Fund III, se avsnittet 
”Årsfond 2014” ovan.

CNI IV
För mer information om CNI IV, se avsnittet ”Årsfond 2013” ovan.

FAKTA ÅRSFOND 2015 Oktober 2018

Kvarvarande bolag 30

Avyttrade bolag -

Ursprungligt investerat i avyttrade bolag -

Nettoutfall från avyttrade bolag -

Substansvärde* 248,24 SEK

Utdelat kapital i SEK (i % av 
genomsnittligt anskaffningsvärde)

-

* Substansvärdet anges per 2018-06-30.
I aktiepriset är hänsyn taget till produktens räntedel och samtliga kostnader 
och reflekterar därmed produktens faktiska avkastning.

HISTORISK FINANSIELL INFORMATION (INFÖRLIVANDE 
GENOM HÄNVISNING)
Årsfondernas finansiella rapporter för 2015, 2016 och 2017 
samt januari-juni 2017 och 2018 är en del av detta Informa-
tionsdokument och ska läsas som en del därav. De finansiella 
rapporterna är presenterade i respektive Årsfonds årsredo-
visningar 2015, 2016 och 2017 samt i halvårsrapporterna för 
januari-juni 2017 och 2018. 

Årsfondernas årsredovisningar och delårsrapporter är 
upprättade enligt årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Det föreligger därför inte några 
skillnader mellan Årsfondernas redovisningsprinciper.

Årsredovisningarna har reviderats av revisor och de respekti-
ve revisionsberättelserna utgör en del av årsredovisningarna. 
Delårsrapporterna avseende perioderna januari-juni 2017 och 
2018 har översiktligt granskats av revisor. 

Informationen i detta avsnitt bör läsas tillsammans med av-
snittet ”Information om Coeli Private Equity – Finansiell infor-
mation - utvald finansiell information för Coeli Private Equity” 
samt avsnittet ”Det Sammanslagna Bolaget – Pro forma-re-
dovisning”.
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Bolag År/period Typ av information Sida

Coeli Private Equity 2007 AB

2015
 

https://coeli.se/wp-content/uploads/2017/12/Coeli-Private-
Equity-2007-AB-arsredovisning-2015.pdf 

Resultat- och balansräkning 6–7

Noter 9–12

Revisionsberättelse 13–14

2016

https://coeli.se/wp-content/uploads/2017/12/Coeli-Private-
Equity-2007-AB-arsredovisning-2016.pdf

Resultat- och balansräkning 6–7

Förändring i eget kapital 8

Noter 10–12

Revisionsberättelse 14–16

2017

https://coeli.se/wp-content/uploads/2018/04/Coeli-Private-
Equity-2007-AB-årsredovisning-2017.pdf

Resultat- och balansräkning 6–7

Förändring i eget kapital 8

Noter 10–12

Revisionsberättelse 14-16

Januari 2017 - 
Juni 2017

https://coeli.se/wp-content/uploads/2017/12/Coeli-Private-
Equity-2007-AB-halvarsrapport-2017.pdf

Resultat- och balansräkning 5–6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9–11

Granskningsrapport 12

Januari 2018 –
Juni 2018

https://coeli.se/wp-content/uploads/2018/09/Coeli-Private-
Equity-2007-halvårsrapport-2018.pdf

Resultat- och balansräkning 5–6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9–11

Granskningsrapport 12

Coeli Private Equity 2008 AB

2015

https://coeli.se/wp-content/uploads/2017/12/Coeli-Private-
Equity-2008-AB-arsredovisning-2015.pdf 

Resultat- och balansräkning 5–6

Noter 8–11

Revisionsberättelse 12–13

2016

https://coeli.se/wp-content/uploads/2017/12/Coeli-Private-
Equity-2008-AB-arsredovisning-2016.pdf

Resultat- och balansräkning 5-6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9–11

Revisionsberättelse 13–14

2017

https://coeli.se/wp-content/uploads/2017/12/Coeli-Private-
Equity-2008-AB-halvarsrapport-2017.pdf

Resultat- och balansräkning 5-6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9–11

Revisionsberättelse 13–15
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Januari 2017 –
Juni 2017

https://coeli.se/wp-content/uploads/2017/12/Coeli-Private-
Equity-2008-AB-halvarsrapport-2017.pdf

Resultat- och balansräkning 5–6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9-11

Granskningsrapport 12

Januari 2018 –
Juni 2018

https://coeli.se/wp-content/uploads/2018/09/Coeli-Private-
Equity-2008-halvårsrapport-2018.pdf

Resultat- och balansräkning 5–6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9–11

Granskningsrapport 12

Coeli Private Equity 2009 AB

2015

https://coeli.se/wp-content/uploads/2017/12/Coeli-Private-
Equity-2009-AB-arsredovisning-2015.pdf

Resultat- och balansräkning 5–6

Noter 8–11

Revisionsberättelse 12–13

2016

https://coeli.se/wp-content/uploads/2017/12/Coeli-Private-
Equity-2009-AB-arsredovisning-2016.pdf

Resultat- och balansräkning 5–6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9–12

Revisionsberättelse 13–14

2017

https://coeli.se/wp-content/uploads/2018/04/Coeli-Private-
Equity-2009-AB-årsredovisning-2017.pdf

Resultat- och balansräkning 5–6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9–11

Revisionsberättelse 13-15

Januari 2017 –
Juni 2017

https://coeli.se/wp-content/uploads/2017/12/Coeli-Private-
Equity-2009-AB-halvarsrapport-2017.pdf

Resultat- och balansräkning 5-6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9-11

Granskningsrapport 12

Januari 2018 –
Juni 2018

https://coeli.se/wp-content/uploads/2018/09/Coeli-Private-
Equity-2009-halvårsrapport-2018.pdf 

Resultat- och balansräkning 5-6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9-11

Granskningsrapport 12

Coeli Private Equity 2010 AB

2015

https://coeli.se/wp-content/uploads/2017/12/Coeli-Private-
Equity-2010-AB-arsredovisning-2015.pdf

Resultat- och balansräkning 5–6

Noter 8-11

Revisionsberättelse 12-13
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2016

https://coeli.se/wp-content/uploads/2017/12/Coeli-Private-
Equity-2010-AB-arsredovisning-2016.pdf

Resultat- och balansräkning 5-6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9-12

Revisionsberättelse 13-14

2017

https://coeli.se/wp-content/uploads/2018/04/Coeli-Private-
Equity-2010-AB-årsredovisning-2017.pdf

Resultat- och balansräkning 5–6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9–12

Revisionsberättelse 13–15

Januari 2017 –
Juni 2017

https://coeli.se/wp-content/uploads/2018/10/Coeli-Private-
Equity-2010-halvårsrapport-2017.pdf

Resultat- och balansräkning 5–6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9–11

Granskningsrapport 12

Januari 2018 –
Juni 2018

https://coeli.se/wp-content/uploads/2018/09/Coeli-Private-
Equity-2010-halvårsrapport-2018.pdf

Resultat- och balansräkning 5–6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9–11

Granskningsrapport 12

Coeli Private Equity 2011 AB

2015

https://coeli.se/wp-content/uploads/2018/09/Coeli-Private-
Equity-2011-AB-årsredovisning-2015.pdf

Resultat- och balansräkning 5–6

Noter 8–11

Revisionsberättelse 12–13

2016

https://coeli.se/wp-content/uploads/2018/02/Coeli-Private-
Equity-2011-AB-arsredovisning-2016.pdf

Resultat- och balansräkning 5–6

Förändring i eget kapital 7

Noter 8–10

Revisionsberättelse 12–13

2017

https://coeli.se/wp-content/uploads/2018/04/Coeli-Private-
Equity-2011-AB-årsredovisning-2017.pdf

Resultat- och balansräkning 5–6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9–11

Revisionsberättelse 13–15

Januari 2017 –
Juni 2017

https://coeli.se/wp-content/uploads/2017/12/Coeli-Private-
Equity-2011-AB-halvarsrapport-2017.pdf

Resultat- och balansräkning 5–6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9–11

Granskningsrapport 12

INFORMATION OM ÅRSFONDERNA I COELI
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Januari 2018 –
Juni 2018

https://coeli.se/wp-content/uploads/2018/09/Coeli-Private-
Equity-2011-halvårsrapport-2018.pdf

Resultat- och balansräkning 5–6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9-11

Granskningsrapport 12

Coeli Private Equity 2012 AB

2015

https://coeli.se/wp-content/uploads/2017/12/Coeli-Private-
Equity-2012-AB-arsredovisning-2015.pdf

Resultat- och balansräkning 5–6

Noter 8–11

Revisionsberättelse 12–13

2016

https://coeli.se/wp-content/uploads/2017/12/Coeli-Private-
Equity-2012-AB-arsredovisning-2016.pdf

Resultat- och balansräkning 5–6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9–11

Revisionsberättelse 13–14

2017

https://coeli.se/wp-content/uploads/2018/04/Coeli-Private-
Equity-2012-AB-årsredovisning-2017.pdf

Resultat- och balansräkning 5–6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9–11

Revisionsberättelse 13–15

Januari 2017 –
Juni 2017

https://coeli.se/wp-content/uploads/2017/12/Coeli-Private-
Equity-2012-AB-halvarsrapport-2017.pdf

Resultat- och balansräkning 5–6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9–11

Granskningsrapport 12

Januari 2018 –
Juni 2018

https://coeli.se/wp-content/uploads/2018/09/Coeli-Private-
Equity-2012-halvårsrapport-2018.pdf

Resultat- och balansräkning 5–6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9–11

Granskningsrapport 12

Coeli Private Equity 2013 AB

2015

https://coeli.se/wp-content/uploads/2017/12/Coeli-Private-
Equity-2013-AB-arsredovisning-2015.pdf

Resultat- och balansräkning 5-6

Noter 8-11

Revisionsberättelse 12-13

2016

https://coeli.se/wp-content/uploads/2017/12/Coeli-Private-
Equity-2013-AB-arsredovisning-2016.pdf

Resultat- och balansräkning 5-6

Förändring i eget kapital 7

Noter 8-10

Revisionsberättelse 12-13
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2017

https://coeli.se/wp-content/uploads/2018/04/Coeli-Private-
Equity-2013-AB-årsredovisning-2017.pdf

Resultat- och balansräkning 5-6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9-11

Revisionsberättelse 13-14

Januari 2017 –
Juni 2017

https://coeli.se/wp-content/uploads/2017/12/Coeli-Private-
Equity-2013-AB-halvarsrapport-2017.pdf 

Resultat- och balansräkning 5-6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9-11

Granskningsrapport 12

Januari 2018 –
Juni 2018

https://coeli.se/wp-content/uploads/2018/09/Coeli-Private-
Equity-2013-halvårsrapport-2018.pdf

Resultat- och balansräkning 5-6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9-11

Granskningsrapport 12

Coeli Private Equity 2014 AB

2015

https://coeli.se/wp-content/uploads/2017/12/Coeli-Private-
Equity-2014-AB0-arsredovisning-2015.pdf

Resultat- och balansräkning 5-6

Noter 8-11

Revisionsberättelse 12-13

2016

https://coeli.se/wp-content/uploads/2018/02/Coeli-Private-
Equity-2014-AB-arsredovisning-2016.pdf

Resultat- och balansräkning 5-6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9-11

Revisionsberättelse 12-13

2017

https://coeli.se/wp-content/uploads/2018/04/Coeli-Private-
Equity-2014-AB-årsredovisning-2017.pdf

Resultat- och balansräkning 5-6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9-11

Revisionsberättelse 13-14

Januari 2017 –
Juni 2017

https://coeli.se/wp-content/uploads/2017/12/Coeli-Private-
Equity-2014-AB-halvarsrapport-2017.pdf

Resultat- och balansräkning 5-6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9-11

Granskningsrapport 12

Januari 2018 –
Juni 2018

https://coeli.se/wp-content/uploads/2018/09/Coeli-Private-
Equity-2014-halvårsrapport-2018.pdf

Resultat- och balansräkning 5-6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9-11

Granskningsrapport 12
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Coeli Private Equity 2015 AB

2015

https://coeli.se/wp-content/uploads/2017/12/Coeli-Private-
Equity-2015-AB-arsredovisning-2015.pdf

Resultat- och balansräkning 5-6

Noter 8-10

Revisionsberättelse 12-13

2016

https://coeli.se/wp-content/uploads/2017/12/Coeli-Private-
Equity-2015-AB-arsredovisning-2016.pdf

Resultat- och balansräkning 5-6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9-11

Revisionsberättelse 13-14

2017

https://coeli.se/wp-content/uploads/2018/04/Coeli-Private-
Equity-2015-AB-årsredovisning-2017.pdf

Resultat- och balansräkning 5-6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9-11

Revisionsberättelse 13-14

Januari 2017 –
Juni 2017

https://coeli.se/wp-content/uploads/2017/12/Coeli-Private-
Equity-2015-halvarsrapport-2017.pdf

Resultat- och balansräkning 5-6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9-11

Granskningsrapport 12

Januari 2018 –
Juni 2018

https://coeli.se/wp-content/uploads/2018/09/Coeli-Private-
Equity-2015-halvårsrapport-2018.pdf

Resultat- och balansräkning 5-6

Förändring i eget kapital 7

Noter 9-11

Granskningsrapport 12

Ovan handlingar hålls tillgängliga för inspektion på Bolagets kontor på Sveavägen 24–26, 111 57 Stockholm, Sverige. Dessa 
handlingar finns även tillgängliga i elektronisk form på Coelis webbplats, https  : // coeli . se/vara-fonder/private-equity/coeli-
private-equity-ab/ samt går att beställa via på telefon 08 – 506 223 00.

AKTIEKAPITAL OCH ÄGANDEFÖRHÅLLANDEN
Allmän information
Årsfond 2007
Enligt bolagsordningen för Årsfond 2007 ska aktiekapitalet 
uppgå till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK, 
fördelat på lägst 500 000 och högst 2 000 000 aktier. 
Per dagen för detta Informationsdokument uppgår det 
registrerade aktiekapital i Årsfond 2007 till 1 157 900 
SEK, fördelat på 1 157 900 aktier. Det finns två aktieslag, 
preferensaktier P1 (500 000 aktier) och preferensaktier P2 
(657 900 aktier), och varje aktie har ett kvotvärde på 1 SEK.

Årsfond 2008
Enligt bolagsordningen för Årsfond 2008 ska aktiekapitalet 
uppgå till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK, 
fördelat på lägst 500 000 och högst 2 000 000 aktier. 
Per dagen för detta Informationsdokument uppgår det 
registrerade aktiekapital i Årsfond 2008 till 917 090 
SEK, fördelat på 917 090 aktier. Det finns två aktieslag, 
preferensaktier P1 (500 000 aktier) och preferensaktier P2 
(417 090 aktier), och varje aktie har ett kvotvärde på 1 SEK.

Årsfond 2009
Enligt bolagsordningen för Årsfond 2009 ska aktiekapitalet 
uppgå till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK, 
fördelat på lägst 500 000 och högst 2 000 000 aktier. Per 
dagen för detta Informationsdokument uppgår det registrerade 
aktiekapital i Årsfond 2009 till 683 900 SEK, fördelat på 683 
900 aktier. Det finns två aktieslag, preferensaktier P1 (500 000 
aktier) och preferensaktier P2 (183 900 aktier), och varje aktie 
har ett kvotvärde på 1 SEK.

Årsfond 2010
Enligt bolagsordningen för Årsfond 2010 ska aktiekapitalet 
uppgå till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK, 
fördelat på lägst 500 000 och högst 2 000 000 aktier. Per 
dagen för detta Informationsdokument uppgår det registrerade 
aktiekapital i Årsfond 2010 till 923 280 SEK, fördelat på 923 
280 aktier. Det finns två aktieslag, preferensaktier P1 (500 000 
aktier) och preferensaktier P2 (423 280 aktier), och varje aktie 
har ett kvotvärde på 1 SEK.
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Årsfond 2011
Enligt bolagsordningen för Årsfond 2011 ska aktiekapitalet 
uppgå till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK, 
fördelat på lägst 500 000 och högst 2 000 000 aktier. Per 
dagen för detta Informationsdokument uppgår det registrerade 
aktiekapital i Årsfond 2011 till 954 500 SEK, fördelat på 954 
500 aktier. Det finns två aktieslag, preferensaktier P1 (500 000 
aktier) och preferensaktier P2 (454 500 aktier), och varje aktie 
har ett kvotvärde på 1 SEK.

Årsfond 2012
Enligt bolagsordningen för Årsfond 2012 ska aktiekapitalet 
uppgå till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK, 
fördelat på lägst 500 000 och högst 2 000 000 aktier. Per 
dagen för detta Informationsdokument uppgår det registrerade 
aktiekapital i Årsfond 2012 till 922 000 SEK, fördelat på 922 
000 aktier. Det finns två aktieslag, preferensaktier P1 (500 
000 aktier) och preferensaktier P2 (422 000 aktier), och varje 
aktie har ett kvotvärde på 1 SEK.

Årsfond 2013
Enligt bolagsordningen för Årsfond 2013 ska aktiekapitalet 
uppgå till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK, 
fördelat på lägst 500 000 och högst 2 000 000 aktier. Per 
dagen för detta Informationsdokument uppgår det registrerade 
aktiekapital i Årsfond 2013 till 994 500 SEK, fördelat på 994 
500 aktier. Det finns två aktieslag, preferensaktier P1 (500 000 
aktier) och preferensaktier P2 (494 500 aktier), och varje aktie 
har ett kvotvärde på 1 SEK.

Årsfond 2014
Enligt bolagsordningen för Årsfond 2014 ska aktiekapitalet 
uppgå till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK, 
fördelat på lägst 500 000 och högst 2 000 000 aktier. Per 
dagen för detta Informationsdokument uppgår det registrerade 
aktiekapital i Årsfond 2014 till 705 200 SEK, fördelat på 705 
200 aktier. Det finns två aktieslag, preferensaktier P1 (500 000 
aktier) och preferensaktier P2 (205 200 aktier), och varje aktie 
har ett kvotvärde på 1 SEK.

Årsfond 2015
Enligt bolagsordningen för Årsfond 2015 ska aktiekapitalet 
uppgå till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK, 
fördelat på lägst 500 000 och högst 2 000 000 aktier. Per 
dagen för detta Informationsdokument uppgår det registrerade 
aktiekapital i Årsfond 2015 till 778 300 SEK, fördelat på 778 
300 aktier. Det finns två aktieslag, preferensaktier P1 (500 000 
aktier) och preferensaktier P2 (278 300 aktier), och varje aktie 
har ett kvotvärde på 1 SEK.

Samtliga Årsfonders aktier har emitterats i enlighet med 
svensk rätt och är denominerade i SEK. Samtliga aktierna i 
Årsfonderna är fullt betalda och fritt överlåtbara. Aktierna i 
Årsfonderna är inte föremål för erbjudanden som har lämnats 
till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det 
har inte heller förekommit något offentligt uppköpserbjudande 
avseende aktierna i Årsfonderna under det innevarande eller 
föregående räkenskapsåret.

Vissa rättigheter förknippade med aktierna i Årsfonderna
Alla aktierna i samtliga Årsfonder har samma rättigheter. 
Nedan redovisas vissa rättigheter som är kopplade till aktierna 
i Årsfonderna. Dessa rättigheter kan förändras genom en 
ändring av bolagsordningarna i Årsfonderna.

Rätt att delta och rösta vid bolagsstämma
Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara 
upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken 
avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, 
dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges 
i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, 
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton och inte infalla tidigare än fem (5) vardagar före 
stämman.

Preferensaktier P1 berättigar till tio röster vardera, medan 
stamaktier berättigar till en röst vardera. Varje röstberättigad 
får vid bolagsstämma rösta för det fulla antalet av den 
röstberättigade ägda och företrädda aktier utan begränsning 
i rösträtten.

Företrädesrätt till nya aktier
I Årsfondernas bolagsordningar regleras företrädesrätten till 
nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Beslutar en 
Årsfond att genom en kontantemission eller kvittningsemission 
ge ut nya preferensaktier P1 och stamaktier, ska ägare av aktier 
av preferensaktier P1 och stamaktier ha företrädesrätt att 
teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal 
aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier 
som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas 
samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om 
inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som 
sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan 
tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, 
i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar en Årsfond att genom kontantemission eller 
kvittningsemission ge ut preferensaktier P1 eller preferensaktier 
P2, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är 
preferensaktier P1 eller preferensaktier P2, ha företrädesrätt att 
teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om en Årsfond beslutar att ge ut teckningsoptioner eller 
konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, 
har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, 
som om emissionen gällde de aktier som kan komma att 
nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt 
att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier 
som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som 
ovan sagts innebär inte någon inskränkning i möjligheten att 
fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutar en Årsfond om ökning av aktiekapitalet genom 
fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i 
förhållande till det antal aktier av samma slag som finns 
sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag 
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medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts 
ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom 
fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge 
ut aktier av nytt slag.

Rätt till utdelning och överskott vid likvidation
Varje Årsfonds bolagsordning innehåller samma rättigheter för 
aktieägarnas vid utdelning och överskott vid likvidation. Den 
enda skillnaden mellan dessa bestämmelser i bolagsordningarna 
är hur stort belopp innehavare av preferensaktier P1 har till 
utdelning. Nedan beskrivs hur aktieägarnas rätt vid utdelning 
och likvidation är föreskrivet i bolagsordningen för Årsfond 
2007. De uppgifter som är kursiva och understrukna skiljer 
sig mellan Årsfonderna och vad som gäller för de övriga 
Årsfonderna redogörs för i tabellen nedan.

Preferensaktier P1 i Årsfond 2007, som innehas av Coeli 
Holding, ger rätt till en årlig utdelning motsvarande en och 
en halv (1,5) procent på det belopp som totalt inbetalats 
till Årsfond 2007 vid teckning av samtliga aktier (såväl 
preferensaktier P1 som preferensaktie P2) i Årsfond 2007, 
minskat med den del av det insatta kapitalet som eventuellt 
har återbetalats till aktieägarna. I den mån utdelningen 
inte motsvarar full preferens enligt ovanstående ska den 
del som inte utdelas ackumuleras för utdelning vid senare 
utdelningstillfälle.

Med undantag för eventuell ackumulerad utdelning till 
preferensaktier P1 enligt ovan ska innehavare av preferensaktie 
P2 genom utdelning eller när Årsfond 2007 likvideras, med 
företräde framför innehavare av preferensaktier P1, ha rätt 
till ett belopp motsvarande vad som totalt har betalats 
för preferensaktie P2, uppräknat med sju (7) procent per 
år från den 1 januari 2008 (”Preferensbelopp”) (i tabellen 
nedan anges vilka procentenheter och datum som gäller för 
respektive Årsfond), till dess att full återbetalning skett av 
preferensbeloppet genom utdelning eller i samband med att 
Årsfond 2007 försätts i likvidation.

Totalt inbetalt belopp för preferensaktie P2 beräknas på det 
totala antalet tecknade preferensaktie P2 i samtliga emissioner 
av preferensaktie P2 som genomförs i Årsfond 2007. För det 
fall utdelning till preferensaktier P2 sker med visst belopp 
under tiden fram till det att Årsfond 2007 likvideras ska 

det belopp som ligger till grund för uppräkning med sju (7) 
procent (i tabellen nedan anges vilka procentenheter som 
gäller för respektive Årsfond) minskas med motsvarande 
belopp från tidpunkten för utdelning. Därefter ska innehavare 
av preferensaktier P1 ha rätt till ett belopp motsvarande vad 
som inbetalats för preferensaktier P1. Eventuella tillgångar 
därutöver ska fördelas med tjugo (20) procent till innehavare 
av preferensaktie P1 och med åttio (80) procent till innehavare 
av preferensaktie P2.

Årsfond Prefernsaktie 

P1

Preferensaktie P2 

(”Preferensbelopp P2”)

Årsfond 2007 1,5 7 procent per år från den 

1 januari 2008

Årsfond 2008 1,5 7 procent per år från den 

1 januari 2009

Årsfond 2009 1,5 7 procent per år från den 

1 januari 2010

Årsfond 2010 1,5 5 procent per år från den 

1 januari 2011

Årsfond 2011 1,5 5 procent per år från den 

1 januari 2012

Årsfond 2012 1,5 5 procent per år från den 

1 januari 2013

Årsfond 2013 1,5 5 procent per år från den 

1 januari 2014

Årsfond 2014 1,5 5 procent per år från den 

1 januari 2015

Årsfond 2015 1,5 5 procent per år från den 

1 januari 2016

Aktierelaterade incitamentsprogram
Det föreligger inga utestående teckningsoptioner, konvertibler 
eller andra aktierelaterade incitamentsprogram i någon av 
Årsfonderna.

Central värdepappersförvaltning
Va r j e  Å r s f o n d s  b o l a g s o rd n i n g  i n n e h å l l e r  e t t 
avstämningsförbehåll och Årsfondernas aktier är anslutna till 
det elektroniska värdepapperssystemet med Euroclear som 
central värdepappersförvarare (Euroclear Sweden AB, Box 191, 
101 23 Stockholm), vilket innebär att Bolagets aktiebok förs 
av Euroclear. Aktieägarna i Årsfonderna erhåller inte några 
fysiska aktiebrev utan samtliga transaktioner med aktierna 
sker på elektronisk väg genom behöriga banker och andra 
värdepappersförvaltare.
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Aktiekapitalets utveckling
I nedanstående tabeller redogörs för aktiekapitalets utveckling under de senaste tre åren i Årsfonderna 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2014 och 2015. Det har inte skett någon utveckling i aktiekapitalet under de senaste tre räkenskapsåren i Årsfonderna 2012 
och 2013. 
Coeli Private Equity 2007 AB 

ÅR Transaktion
Förändring av 

aktiekapitalet, SEK
Förändring av antal 
preferensaktier P1

Förändring av antal 
preferensaktier P2

Totalt antal 
aktier

Aktiekapital, 
SEK

2015 Split -                   500 000                657 900 2 315 800 1 157 900

2015 Minskning -578 950   -500 000   -657 900 1 157 900 578 950

2015 Fondemission                  578 950   - - 1 157 900 1 157 900

2015 Split -                   500 000   657 900 2 315 800 1 157 900

2015 Minskning -578 950   -500 000   -657 900 1 157 900 578 950

2015 Fondemission 578 950 - - 1 157 900 1 157 900

2016 Split - 250 000 328 950 1 736 850 1 157 900

2016 Minskning -328 950 - -328 950 1 407 900 828 950

2016 Minskning -250 000 -250 000 - 1 157 900 578 950 

2016 Fondemission 578 950 - - 1 157 900 1 157 900

2017 Split - 500 000 657 900 2 315 800 1 157 900

2017 Fondemission 578 950 - - 2 315 800 1 736 850

2017 Minskning -578 950 -500 000 -657 900 1 157 900 1 157 900

Coeli Private Equity 2008 AB

ÅR Transaktion
Förändring av 

aktiekapitalet, SEK
Förändring av antal 
preferensaktier P1

Förändring av antal 
preferensaktier P2

Totalt antal 
aktier

Aktiekapital, 
SEK

2015 Split -                   500 000   417 090 1 834 180 917 090

2015 Fondemission 917 090   -   - 1 834 180 1 834 180

2015 Minskning                 -917 090 -500 000 -417 090 917 090 917 090

2016 Split -                   500 000   417 090 1 834 180 917 090

2016 Fondemission 917 090   -500 000   - 1 834 180 1 834 180

2016 Minskning -917 090   - -417 090 917 090 917 090

2016 Split - 250 000 417 090 1 834 180 917 090

2016 Fondemission 917 090   - - 1 834 180 1 834 180

2016 Minskning -417 090 -250 000 -417 090 1 417 090 1 417 090

2016 Minskning -500 000 - - 917 090 917 090

2017 Split - 500 000 417 090 1 834 180 917 090

2017 Fondemission 917 090   - - 1 834 180 1 834 180

2017 Minskning -917 090   -500 000 -417 090 917 090 917 090

2017 Split - 500 000 417 090 1 834 180 917 090

2017 Fondemission 917 090 - - 1 834 180 1 834 180

2017 Minskning 917 090 -500 000 -417 090 917 090 917 090

2018 Split - 500 000 417 090 1 834 180 917 090

2018 Fondemission 917 090 - - 1 834 180 1 834 180

2018 Minskning 917 090 -500 000 -417 090 917 090 917 090

Coeli Private Equity 2009 AB 

ÅR Transaktion
Förändring av 

aktiekapitalet, SEK
Förändring av antal 
preferensaktier P1

Förändring av antal 
preferensaktier P2

Totalt antal 
aktier

Aktiekapital, 
SEK

2015 Split -                   500 000                183 900 1 367 800 1 157 900

2015 Minskning -341 950   -500 000   -183 900 683 900 341 950

2015 Fondemission                  341 950   - - 683 900 683 900

2017 Split - 500 000              183 900 1 367 800 683 900

2017 Fondemission 683 900 - - 1 367 800 1 367 800

2017 Minskning -683 900 -500 000 -183 900 683 900 683 900
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Coeli Private Equity 2010 AB

ÅR Transaktion
Förändring av 

aktiekapitalet, SEK
Förändring av antal 
preferensaktier P1

Förändring av antal 
preferensaktier P2

Totalt antal 
aktier

Aktiekapital, 
SEK

2016 Split -                   500 000   423 280 1 846 560 923 280

2016 Fondemission 923 280   -   - 1 846 560 1 846 560

2016 Minskning                 -423 280 - -423 280 1 423 280 1 846 560

2016 Minskning -500 000                   -500 000   - 923 280 1 423 280

2017 Split -   500 000   423 280 1 846 560 1 423 280

2017 Fondemission 923 280   - - 1 846 560 923 280

2017 Minskning -923 280  -500 000 -423 280 923 280 1 846 560

2017 Split - 500 000 423 280 1 846 560 1 846 560

2017 Fondemission 923 280   - - 1 846 560 923 280

2017 Minskning -923 280  -500 000 -423 280 923 280 1 846 560

2018 Split - 500 000 423 280 1 846 560 923 280

2018 Fondemission 923 280   - - 1 846 560 1 846 560

2018 Minskning -923 280  -500 000 -423 280 923 280 923 280

Coeli Private Equity 2011 AB

ÅR Transaktion
Förändring av 

aktiekapitalet, SEK
Förändring av antal 
preferensaktier P1

Förändring av antal 
preferensaktier P2

Totalt antal 
aktier

Aktiekapital, 
SEK

2017 Split -   500 000   454 500 1 909 000 954 500

2017 Fondemission 954 500   - - 1 909 000 1 909 000

2017 Minskning -954 500    -500 000 -454 500 -954 500 954 500

2017 Split - 500 000 454 500 1 909 000 954 500

2017 Fondemission 954 500   - - 1 909 000 1 909 000

2017 Minskning -954 500     -500 000 -454 500 954 500 954 500

2018 Split - 500 000 454 500 1 909 000 954 500

2018 Fondemission 954 500   - - 1 909 000 1 909 000

2018 Minskning -954 500     -500 000 -454 500 954 500 954 500

Coeli Private Equity 2014 AB

ÅR Transaktion
Förändring av 

aktiekapitalet, SEK
Förändring av antal 
preferensaktier P1

Förändring av antal 
preferensaktier P2

Totalt antal 
aktier

Aktiekapital, 
SEK

2015 Nyemission 82 000   - 82 000 778 300 705 200

Coeli Private Equity 2015 AB

ÅR Transaktion
Förändring av 

aktiekapitalet, SEK
Förändring av antal 
preferensaktier P1

Förändring av antal 
preferensaktier P2

Totalt antal 
aktier

Aktiekapital, 
SEK

2015 Nyemission 59 600 - 59 600 559 600 559 600

2015 Nyemission 96 500 - 96 500 656 100 565 100

2015 Nyemission 24 200 - 24 200 680 300 680 300

2016 Nyemission 98 000 - 98 000 778 300 778 300

INFORMATION OM ÅRSFONDERNA I COELI
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Ägarförhållanden före Fusionernas genomförande
I nedanstående tabell beskrivs respektive Årsfonds ägarstruktur omedelbart före Fusionernas genomförande. 

Årsfond/aktieägare Preferensaktier P1 Preferensaktier P2 Antal aktier Antal röster

Årsfond 2007

Coeli Private Equity 
Management AB

500 000 -   43,18% 88,37%

Övriga aktieägare                 - 657 900 56,82% 11,63%

Årsfond 2008

Coeli Private Equity 
Management AB

500 000   - 54,52% 92,30%

Övriga aktieägare - 417 090 45,48% 7,70%

Årsfond 2009

Coeli Private Equity 
Management AB

500 000   - 73,11% 96,45%

Övriga aktieägare - 183 900 26,89% 3,55%

Årsfond 2010

Coeli Private Equity 
Management AB

500 000   - 54,15% 92,20%

Övriga aktieägare - 423 280 5,85% 7,80%

Årsfond 2011

Coeli Private Equity 
Management AB

500 000  - 52,38% 91,67%

Övriga aktieägare - 454 500 47,62% 8,33%

Årsfond 2012

Coeli Private Equity 
Management AB

500 000  - 54,23% 92,22%

Övriga aktieägare - 422 000 45,77% 7,78%

Årsfond 2013

Coeli Private Equity 
Management AB

500 000  - 50,28% 91,00%

Övriga aktieägare - 494 500 49,72% 9,00%

Årsfond 2014

Coeli Private Equity 
Management AB

500 000  - 70,90% 96,06%

Övriga aktieägare - 205 200 29,10% 3,94%

Årsfond 2015

Coeli Private Equity 
Management AB

500 000  - 64,24% 94,73%

Övriga aktieägare - 278 300 35,76% 5,27%
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Aktieägaravtal
Såvitt styrelserna i Årsfonderna känner till existerar det inte 
några aktieägaravtal, andra överenskommelser eller motsva-
rande mellan Årsfondernas aktieägare som syftar till gemen-
samt inflytande över Årsfonderna eller några överenskom-
melser eller motsvarande som kan komma att leda till att 
kontrollen över Årsfonderna förändras.

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR
Styrelseledamöter 
Styrelsen i varje Årsfond består av de tre styrelseledamöter-
na Johan Winnerblad (ordförande), Lukas Lindkvist och Mi-
kael Larsson. Alla styrelseledamöterna utsågs på respektive 
Årsfonds årsstämma som samtliga ägde rum den 11 maj 2018. 
Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller till slutet av 
nästa årsstämma 2019. Var och en av styrelseledamöterna 
äger dock rätt att frånträda uppdraget dessförinnan.

Se avsnittet ”Information om Coeli Private Equity – Styrelse, 
ledande befattningshavare och revisor” ovan för information 
om Johan Winnerblad och Mikael Larsson.

Lukas Lindkvist
Styrelseledamot
Lukas Lindkvist har varit yrkesverksam i finansbranschen 
i drygt 20 års tid med bl.a. anställningar inom flera avdel-
ningar i SEB-koncernen. Sedan 2001 har Lukas varit anställd 
inom Coelikoncernen i flertalet ledande befattningar, för när-
varande är Lukas Lindkvist verkställande direktör för Coeli 
Asset Management AB.

Född: 1973

Utbildning: Universitetsstudier i ekonomi

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Coeli Global 
AB, styrelseledamot i CNI Nordic 5 AB, Coeli Private Equity 
2006 AB, Coeli Private Equity 2007 AB, Coeli Private Equity 
2008 AB, Coeli Private Equity 2009 AB, Coeli Private Equity 
2010 AB, Coeli Private Equity 2011 AB, Coeli Private Equity 
2012 AB, Coeli Private Equity 2013 AB, Coeli Private Equity 
2014 AB, Coeli Private Equity 2015 AB, Coeli Private Equity 
Management AB, Coeli Private Equity Fund III AB, Coeli Pri-
vate Equity 2016 AB, Coeli Private Equity XI AB och Coeli 
Frontier Markets AB, samt verkställande direktör i Coeli As-
set Management AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Verkställande direktör 
i Coeli Asset Management S.A. Filial Sverige, styrelseledamot 
i Coeli Private Equity Fund III AB och styrelsesuppleant i Co-
eli Spektrum AB, Coeli Service AB och Coeli Service II AB.

Innehav i Bolaget: Indirekt innehav i Bolaget och Årsfonderna 
(Lukas Lindkvist är minoritetsaktieägare i Coeli Holding AB 
som äger samtliga utestående aktier i Coeli Private Equity 
Management II AB som i sin tur innehar samtliga utestående 
aktier i Coeli Private Equity och alla utestående Prerensaktier 
P1 i Årsfonderna).

Ledande befattningshavare
Henrik Arfvidsson är VD i samtliga Årsfonder, samt i Coeli 
Private Equity AB. Se avsnittet ”Information om Coeli Private 
Equity – Styrelse, ledande befattningshavare och revisor” 
ovan för mer information om Henrik Arfvidsson.

Revisor
Vid årsstämmorna i Årsfonderna den 11 maj 2018 valdes re-
visionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, (Klos-
tergatan 9, Box 179, 751 04 Uppsala) till respektive Årsfonds 
revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls un-
der 2019. Huvudansvarig revisor i samtliga Årsfonder är auk-
toriserade revisorn Leonard Daun. Leonard Daun är medlem 
i FAR. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har varit Årsfondernas 
revisor även för räkenskapsåren 2015, 2016, 2017 och fram till 
årsstämman 2018. Auktoriserade revisorn Leonard Daun var 
huvudansvarig revisor till och med årsstämman 2018.
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ÅRSFONDERNAS BOLAGSORDNINGAR
Bolagsordningarna i Årsfonderna är likadant utformade, med 
undantag för § 7 och § 8 i respektive bolagsordning som av-
ser aktieägarnas rätt vid utdelning och likvidation. För mer in-
formation om aktieägarnas rätt vid utdelning och likvidation i 
respektive Årsfond, se avsnittet ”Information om årsfonderna 
i Coelikoncernens - Aktiekapital och ägarförhållanden" ovan.

Nedan presenteras bolagsordningen i Årsfond 2007.

Bolagsordningen i Årsfond 2007
Coeli Private Equity 2007 AB (publ)
(556721-0900)
§ 1. 
Bolagets firma är Coeli Private Equity 2007. Bolaget är pu-
blikt (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 värdepap-
pershandel, tillhandahålla riskkapital till små och medelsto-
ra 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 preferensaktie P1 och preferensaktie P2. 
Såväl preferensaktier P1 som stamaktier får ges ut till ett an-
tal motsvarande etthundra (100) procent av det totala anta-
let aktier i bolaget.

Preferensaktier P1 ska berättiga till tio (10) röster vardera, 
och stamaktier ska berättiga till en (1) röst vardera.

§ 7.  
Utöver den rätt till utdelning som kan följa av 18 kap 11 § ak-
tiebolagslagen ska aktierna i bolaget berättiga till utdelning 
enligt följande, såvitt tvingande lagstiftning ej annat stadgar:

Preferensaktier P1 ska äga rätt till en årlig utdelning motsva-
rande en och en halv (1,5) procent på det belopp som totalt 
inbetalats till bolaget vid teckning av samtliga aktier i bola-
get (såväl preferensaktier P1 som stamaktier) minskat med 
den del av det belopp som totalt har inbetalts som eventuellt 
har återbetalats till aktieägarna. Utdelning till stamaktier kan 
endast ske efter beslut på årsstämma eller annan bolags-
stämma biträtt av samtliga ägare till preferensaktier P1. I an-
nat fall kan utdelning till stamaktier inte ske.

I den mån utdelningen inte räcker till full preferens för pre-
ferensaktier P1 enligt ovanstående, eller utdelning av annan 
anledning inte skett till full preferens för preferensaktier P1, 
ska den del som inte utdelats ackumuleras för utdelning vid 
senare utdelningstillfälle.

§ 8. 
Med undantag för eventuell ackumulerad utdelning till pre-
ferensaktier P1 enligt § 7 ovan ska innehavare av stamaktier 
när bolaget likvideras, med företräde framför innehavare av 
preferensaktier P1, ha rätt till ett belopp motsvarande vad 
som totalt har betalats för stamaktier, uppräknat med sju (7) 
procent per år från den 1 januari 2008 till dess att bolaget 
försätts i likvidation, med avdrag för vad som eventuellt har 
utbetalts som utdelning på stamaktier före likvidationen. För 
det fall utdelning till stamaktier sker med visst belopp under 
tiden fram till det att bolaget likvideras ska det belopp som 
ligger till grund för uppräkning med sju (7) procent minskas 
med motsvarande belopp från tidpunkten för utdelning.

Efter ovanstående fördelning av tillgångarna ska innehavare 
av preferensaktier P1 ha rätt till ett belopp motsvarande vad 
som inbetalats för preferensaktier P1. Eventuella tillgångar 
därutöver ska fördelas med tjugo (20) procent till innehavare 
av preferensaktie P1 och med åttio (80) procent till inneha-
vare av stamaktie.

Vid likvidation ska utdelning kunna ske både genom kontant 
utdelning och utdelning av bolagets värdepapper. Värdet av 
sådana värdepapper ska vid utdelningen värderas till mark-
nadsvärde.

§ 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 (pri-
mär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär fö-
reträdesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning 
(subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier 
räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädes-
rätt, 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 företrädes-
rätt 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 kontantemis-
sion eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt.

Vad som föreskrivits ovan om aktieägarnas företrädesrätt 
ska äga motsvarande tillämpning vid emission av tecknings-
optioner och konvertibler.

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

§ 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, revisorssupple-
ant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisions-
bolag.

§ 11.  
Kallelse till årsstämma samt annan bolagsstämma, inklusive 
extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsord-
ningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veck-
or och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan 
extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och se-
nast två 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 bola-
get 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 aktiebo-
ken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstäm-
man, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16:00 den dag 
som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara sön-
dag, 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 behand-
ling.
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 sammankal-
lad,

6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberät-
telsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen 
och koncernrevisionsberättelsen,

7. beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balans-
räkningen samt, i förekommande fall, koncernresul-
taträkningen och koncernbalansräkningen; 

b) om disposition av bolagets vinst eller förlust en-
ligt den fastställda balansräkningen; 

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och 
verkställande direktören.

8.     fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor,

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

10.    annat ärende som ankommer på stämman enligt aktie-
bolagslagen eller bolagsordningen.

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

Bolagsstämma ska hållas i Uppsala eller Stockholm.

§ 13.  
Bolagets räkenskapsår är kalenderår. 

§ 14. 
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregis-
ter enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella in-
strument.
_______________________________
Fastställd på bolagsstämma den 21 april 2016
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LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION
Bolagsinformation och legal koncernstruktur
Coeli Holding är moderbolag i Coelikoncernen och äger 100 procent av aktierna och rösterna i Coeli Private Equity Manage-
ment AB och Coeli Private Equity Management II AB. 

Coeli Private Equity Management II AB äger i sin tur aktier i Årsfonderna 2007-2015. Den procentuella andelen av aktierna och 
rösterna i Årsfonderna direkt före Fusionerna framgår av avsnittet ”Aktiekapital och ägandeförhållanden – ägarförhållanden 
före Fusionernas genomförande” ovan.

Andra bolag som Coeli Holding helt eller delvis, direkt eller indirekt, äger framgår av organisationsstrukturen nedan.

Samtliga Årsfonder är publika aktiebolag och deras associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Årsfonderna 
har sina säten i Stockholms kommun och verksamheterna bedrivs från huvudkontoret i Stockholm, med adress Sveavägen 24-
26, 111 57 Stockholm, Sverige. 

• Årsfond 2007 har den registrerade firman och handelsbeteckningen Coeli Private Equity 2007 AB (publ). Årsfond 2007 
bildades den 26 oktober 2006 i Sverige och registrerades hos Bolagsverket den 20 januari 2007.

• Årsfond 2008 har den registrerade firman och handelsbeteckningen Coeli Private Equity 2008 AB (publ). Årsfond 2008 
bildades den 31 augusti 2007 i Sverige och registrerades hos Bolagsverket den 17 oktober 2007.

• Årsfond 2009 har den registrerade firman och handelsbeteckningen Coeli Private Equity 2009 AB (publ). Årsfond 2009 
bildades den 11 juli 2008 i Sverige och registrerades hos Bolagsverket den 22 juli 2008.

• Årsfond 2010 har den registrerade firman och handelsbeteckningen Coeli Private Equity 2010 AB (publ). Årsfond 2010 
bildades den 18 september 2009 i Sverige och registrerades hos Bolagsverket den 5 oktober 2009.

• Årsfond 2011 har den registrerade firman och handelsbeteckningen Coeli Private Equity 2011 AB (publ). Årsfond 2011 bil-
dades den 8 september 2010 i Sverige och registrerades hos Bolagsverket den 5 oktober 2010.

• Årsfond 2012 har den registrerade firman och handelsbeteckningen Coeli Private Equity 2012 AB (publ). Årsfond 2012 
bildades i Sverige, samt registrerades hos Bolagsverket den 14 september 2011.

• Årsfond 2013 har den registrerade firman och handelsbeteckningen Coeli Private Equity 2013 AB (publ). Årsfond 2013 
bildades den 19 oktober 2012 i Sverige och registrerades hos Bolagsverket den 24 oktober 2012.

• Årsfond 2014 har den registrerade firman och handelsbeteckningen Coeli Private Equity 2014 AB (publ). Årsfond 2014 
bildades den 28 augusti 2013 i Sverige och registrerades hos Bolagsverket den 17 september 2013.

• Årsfond 2015 har den registrerade firman och handelsbeteckningen Coeli Private Equity 2015 AB (publ). Årsfond 2015 
bildades den 14 augusti 2014 i Sverige och registrerades hos Bolagsverket den 1 september 2014.

Coeli Holding AB
556790-3199

Coeli Asset 
Mgmt AB

556608-7648

Coeli Wealth 
Mgmt AB

559008-1716 

Coeli Frontier Markets 
AB (Ägs till 51%)

556930-8447

Coeli Global AB 

556683-5608

Coeli Shared 
Service AB

559047-6312

Coeli Private 
Equity Mgmt AB

556698-8225

Coeli Private Equity 
2006 AB

Coeli Private 
Equity Mgmt II
559031-2723

Coeli Private Equity 
2016

559031-9249

Coeli Private Equity 
2015

556981-3628 

Coeli Private Equity 
2014 

556942-5936

Coeli Private Equity 
2013 AB

Coeli Private Equity 
2012 AB

Coeli Private Equity 
2011 AB

Coeli Private Equity 
2010 AB

Coeli Private Equity 
2009 AB

Coeli Private Equity 
2008 AB

Coeli Private Equity 
2007 AB

Coeli Private Equity XI 
559031-2640

Coeli Real 
Estate Fund 1 AB*

559086-4392

Coeli Real Estate
AB

559064-7102 

Coeli Holding 
Fastighet I AB  
559063-9117

Dr Westerlunds G 13 
Fastighetsf. AB, 

559068-7918

Polgatan 7 
Fastighetsbolag AB 

559092-6506

Coeli Holding 
Fastighet II AB 
559066-4636

Fastighets AB 
Orlångsjö 2:7   
559030-7475

Coeli SA Lux 
(under likvidation)
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Väsentliga avtal för Årsfonderna
Varje Årsfond har ingått investeringsavtal med de underlig-
gande riskkapitalfonderna. 

Coeli Private Equity Management AB och Coeli Private Equi-
ty Management II AB ingick den 22 oktober 2018 aktieöverlå-
telseavtal där Coeli Private Equity Management II AB förvär-
vade samtliga utestående preferensaktier P1 i Årsfonderna 
2007–2013 av Coeli Private Equity Management AB. Syftet 
med överlåtelserna var att samla alla Årsfonder i samma kon-
cernstruktur. 

Under 2017 förvärvade moderbolaget Coeli Holding, moder-
bolag i Koncernen, värdepappersbolaget Mobilis Kapitalför-
valtning AB (numera namnändrat till Coeli Global AB). Syftet 
med förvärvet var att utöka Koncernens förvaltningserbju-
dande.

Avtal som kan påverkas av Fusionerna
Vissa av Årsfondernas avtal innehåller en så kallad change of 
control-klausul, innebärande att Årsfondernas motpart for-
mellt sett kan ha rätt att säga upp ifrågavarande avtal med 
anledning av Fusionerna.  Bolaget har kontaktat relevanta 
motparter i anledning av detta och har erhållit erforderliga 
godkännanden från motparterna om partbyte med anled-
ning av Fusionerna.

Transaktioner med närstående
Bolaget har inte lämnat lån, garantier eller borgensförbin-
delser till eller till förmån för styrelseledamöterna, ledande 
befattningshavare eller revisorerna i Coelikoncernen. Ingen 
av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna 
i Bolaget har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i af-
färstransaktioner, som är eller var ovanlig till sin karaktär el-
ler avseende på villkoren och som i någon avseende kvarstår 
oreglerad eller oavslutad. Revisorerna har inte varit delaktiga 
i några affärstransaktioner enligt ovan.

Immateriella rättigheter
Ingen av Årsfonderna är innehavare av registrerade varumär-
ken.

Försäkringar 
Årsfonderna har ett försäkringsskydd som får anses sedvan-
ligt för den aktuella verksamheten. 

Tvister och rättsliga processer
Årsfonderna är inte och har inte varit part i några rättsliga 
förfaranden eller skiljeförfaranden, inklusive ännu icke av-
gjorda ärenden eller sådana, som Årsfonderna är medvetna 
om kan uppkomma, under de senaste tolv månaderna, som 
nyligen haft eller skulle kunna få betydande inverkan på Års-
fondernas verksamhet och finansiella ställning eller resultat. 
Årsfonderna känner inte heller till något, som skulle kunna 
föranleda några skadeståndsanspråk eller kunna föranleda 
framtida rättsliga processer.

Intressen och intressekonflikter
Mikael Larsson är styrelseledamot i samtliga Årsfonder och i 
Coeli Private Equity. Han är även majoritetsaktieägare i Co-
eli Holding som äger samtliga utestående aktier i Coeli Pri-
vate Equity Management II AB som i sin tur innehar samtliga 
utestående aktier i Coeli Private Equity och alla utestående 
Preferensaktier P1 i Årsfonderna. Mikael Larsson är även indi-
rekt ägare av Coeli Asset Management AB som förväntas bli 
förvaltare åt Coeli Private Equity AB. 

Henrik Arfvidsson är verkställande direktör i Årsfonderna och 
styrelseledamot tillika verkställande direktör i Coeli Private 
Equity. Henrik Arfvidsson är minoritetsägare i Coeli Holding 
AB och anställd i Coeli Asset Management AB, samt uppbär 
ersättning från ett antal olika bolag inom Coelikoncernen.

Mot bakgrund av de beskrivna förhållandena ovan finns såle-
des en risk för att intressekonflikter kan föreligga eller upp-
komma framgent då styrelsen i Årsfonderna och i Coeli Pri-
vate Equity fattar beslut med anledning av frågor relaterade 
till Fusionerna.  För att hantera intressekonflikter har styrel-
serna i Coeli Private Equity och Årsfonderna antagit etiska 
regler.

Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med 
Fusionerna och erhåller ersättning på löpande räkning för ut-
förda tjänster enligt avtal. Därutöver har inte Advokatfirman 
Lindahl KB några ekonomiska eller andra intressen i investe-
ringserbjudandet om fusion.  

Det bedöms i övrigt inte föreligga några intressekonflikter 
som i enlighet med det ovanstående har ekonomiska eller 
andra intressen i erbjudandet om Fusionerna.

Dokument tillgängliga för granskning
Årsfondernas stiftelseurkunder och bolagsordningar, alla 
rapporter, brev och andra handlingar, värderingar eller utlå-
tanden som utfärdats av sakkunnig på Årsfondernas begäran 
och som till någon del ingår i eller hänvisas till i detta Infor-
mationsdokument finns tillgängliga i pappersform på Coeli-
koncernens huvudkontor med adress Sveavägen 24–26, 111 
57 Stockholm, Sverige. Kopior av handlingarna kan erhållas 
från eller granskas på Coelikoncernens huvudkontor under 
ordinarie kontorstid på vardagar eller i elektroniskt format på 
Coelis hemsida (https : // coeli. se/vara-fonder/private-equity/
coeli-private-equity-ab/).

VISSA SKATTEFRÅGOR I SVERIGE
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Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor som aktuali-
seras för aktieägarna i Årsfonderna med anledning av Fusio-
nerna och noteringen av aktierna i Coeli Private Equity. 

Redogörelsen är baserad på nu gällande lagstiftning och är 
endast avsedd som generell information till aktieägare som 
är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Redogörelsen är inte 
avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan 
uppkomma i sammanhanget. Den behandlar exempelvis inte 
de regler som gäller för aktier som ägs av handelsbolag el-
ler utgör lagertillgångar i en näringsverksamhet. Inte heller 
beskrivs de särskilda regler om kvalificerade andelar som 
kan aktualiseras till följd av reglerna om beskattning för få-
mansföretag eller de särskilda reglerna om så kallad skalbo-
lagsbeskattning. Särskilda skattekonsekvenser som inte är 
beskrivna nedan kan uppkomma också för andra kategorier 
av aktieägare, såsom exempelvis investmentföretag och in-
vesteringsfonder. Kommentarerna avseende investering via 
kapitalförsäkring tar endast sikte på beskattningen av den 
individ som innehar aktier via försäkringen och således inte 
på eventuella konsekvenser som kan uppkomma för försäk-
ringsbolaget som ställt ut försäkringen.  För ägare som är 
skattskyldiga i ett annat land än Sverige bör eventuella be-
skattnings-konsekvenser med anledning härav säkerställas 
särskilt. I redogörelsen förutsätts att ersättningen för de be-
fintliga aktierna i Årsfonderna endast består av aktier i CPE 
och kontantersättning för Fraktioner.

Eftersom redogörelsen är generell till sin natur bör varje ak-
tieägare inte förlita sig på redogörelsen utan även söka indi-
viduell rådgivning för att säkerställa de skattemässiga kon-
sekvenser som kan uppkomma baserat på ägarens specifika 
situation.  

SKATTEKONSEKVENSER VID FUSIONERNA
Aktieägare som utgör fysiska personer
Skattemässigt innebär fusionen ett andelsbyte där aktierna 
i Årsfonderna anses avyttrade och byts ut mot aktier i Coeli 
Private Equity.

För aktieägare som är fysiska personer med skatterättslig 
hemvist i Sverige ska den kontanta ersättningen för Frak-
tioner tas upp till beskattning i inkomstdeklarationen för det 
år som fusionen sker. Beskattning sker med 25 procent. Om 
fusionen avslutas under 2018 ska ersättningen för Fraktioner 
tas upp i inkomstdeklarationen som lämnas in i maj 2019. För 
den ersättning som erhålls i form av nya aktier i Coeli Pri-
vate Equity sker ingen omedelbar beskattning. Istället anses 
de aktier som genom fusionen erhålls i Coeli Private Equity 
förvärvade för ett pris som motsvarar ägarens befintliga om-
kostnadsbelopp för aktierna i Årsfonderna. 

Noteras bör dock att ett undantag gäller om en aktieägare 
efter fusionen upphör att vara bosatt inom EES-området och 
inte heller stadigvarande vistas inom EES. Denne ska då, i 
samband med utflyttningen, beskattas respektive dra av den 
eventuella kapitalvinst eller förlust som uppkom vid andels-
bytet.

Aktieägare som utgör aktiebolag
Skattemässigt innebär fusionen att aktierna i Årsfonderna 
anses avyttrade och byts ut mot aktier i Coeli Private Equity. 

Eftersom aktierna i Årsfonderna inte är marknadsnoterade 
är utgångspunkten att en eventuell vinst vid den avyttring 
som fusionen innebär är skattefri enligt reglerna om närings-
betingade andelar. På motsvarande sätt får inte heller skat-
temässigt avdrag göras för en eventuell förlust. Detta gäller 
såväl ersättning i form av aktier i Coeli Private Equity som 
kontant ersättning som erhålls för Fraktioner.

Aktieägare som utgör individer som investerat via kapital-
försäkring
För svenska individer som innehar aktier i Årsfonderna via en 
svensk eller utländsk kapitalförsäkring sker ingen omedelbar 
inkomstbeskattning i samband med att aktierna i Årsfonder-
na, genom fusionen, byts ut mot aktier i Coeli Private Equity.  
Detta gäller såväl ersättning i form av aktier i Coeli Private 
Equity som kontant ersättning som erhålls för Fraktioner.

BESKATTNING VID UTDELNING FRÅN ELLER AVYTTRING 
AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY EFTER FUSIONERNA-
Fysiska personer
Fysiska personer med hemvist i Sverige beskattas enligt hu-
vudregeln för mottagen utdelning från Coeli Private Equity 
med 30 procent i inkomstslaget kapital om utdelningen sker 
efter noteringen. 

Vid en försäljning eller annan avyttring av aktier i Coeli Priva-
te Equity efter noteringen beräknas ett skattemässigt resul-
tat motsvarande skillnaden mellan ersättningen och aktier-
nas omkostnadsbelopp samt eventuella försäljningsutgifter. 
Omkostnadsbeloppet beräknas enligt en genomsnittsmetod. 
Det innebär att omkostnadsbeloppet utgörs av den genom-
snittliga anskaffningsutgiften för ägarens samtliga aktier av 
samma slag och sort i Coeli Private Equity och beräknas med 
hänsyn till inträffade förändringar i innehavet.

När andelarna i Coeli Private Equity är noterade är det även 
möjligt att istället för tillämpning av den nämnda genom-
snittsmetoden beräkna omkostnadsbeloppet till 20 procent 
av försäljningspriset efter eventuella försäljningskostnader 
(schablonmetoden). 

En vinst beskattas med 30 procent i inkomstslaget kapital. 
En förlust kan i sin helhet kvittas mot eventuella vinster på 
andra marknadsnoterade delägarrätter samt vinster vid av-
yttring av andelar i onoterade aktiebolag och utländska ju-
ridiska personer. Övrig del av förlusten är avdragsgill till 70 
procent.

Noteras bör att om aktier avyttras eller utdelning från Coeli 
Private Equity erhålls under perioden före noteringen sker 
beskattning med 25 procent istället för ovan angivna 30 pro-
cent. I den mån en förlust uppkommer, får 5/6 av förlusten 
kvittas på samma sätt som enligt ovan. Till den del förlusten 
inte kan kvittas är 5/6 av förlusten avdragsgill till 70 procent.
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VISSA SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

Aktiebolag
Genom att aktierna i Coeli Private Equity noteras på NGM AIF 
kan de som utgångspunkt inte längre vara näringsbetingade 
för aktieägare som utgör aktiebolag om inte bolaget innehar 
minst 10 procent av rösterna i Coeli Private Equity. Att ande-
larna i Årsfonderna inte är näringsbetingade innebär att er-
hållen utdelning respektive kapitalvinst som uppkommer vid 
en avyttring av aktier i Coeli Private Equity är skattepliktig 
för aktiebolaget. 

Mottagen utdelning beskattas med 22 procent. 

I samband med att aktierna i Coeli Private Equity upphör att 
vara näringsbetingade får de vidare ett nytt skattemässigt 
anskaffningsvärde motsvarande marknadsvärdet vid tid-
punkten av noteringen. Marknadsvärdet i detta sammanhang 
motsvarar börskursen vid introduktionen på NGM AIF. Detta 
värde ersätter alltså ägarens faktiska anskaffningsutgift för 
de aktier som innehas i Coeli Private Equity vid noteringen 
och ska därför användas vid beräkningen av det skattemäs-
siga resultatet när aktierna avyttras. 

Om aktierna i Coeli Private Equity säljs eller på annat sätt av-
yttras beräknas ett skattemässigt resultat motsvarande skill-
naden mellan ersättningen och aktiernas omkostnadsbelopp 
samt eventuella försäljningsutgifter. Vinsten beskattas med 
22 procent.

Omkostnadsbeloppet beräknas enligt en genomsnittsmetod. 
Det innebär att omkostnadsbeloppet utgörs av den genom-
snittliga anskaffningsutgiften för ägarens samtliga aktier av 
samma slag och sort i Coeli Private Equity och beräknas med 
hänsyn till inträffade förändringar i innehavet.

Eftersom andelarna i Coeli Private Equity är noterade är det 
även möjligt att istället för tillämpning av den nämnda ge-
nomsnittsmetoden beräkna omkostnadsbeloppet till 20 pro-
cent av försäljningspriset efter eventuella försäljningskostna-
der (schablonmetoden). 

En eventuell förlust vid avyttring efter noteringen får endast 
dras av mot vinster på andra delägarrätter. Till den del en 
sådan förlust inte kan dras av direkt får den sparas vidare till 
kommande beskattningsår samt, under vissa förutsättningar, 
kvittas mot vinster på delägarrätter hos eventuella andra bo-
lag inom samma koncern. 

Noteras bör också att om aktier avyttras eller utdelning från 
Coeli Private Equity sker under perioden efter fusionen men 
före noteringen kan vinsten eller utdelningen vara skattefri 
enligt reglerna om näringsbetingade andelar. En eventuell 
förlust är i sådant fall inte heller skattemässigt avdragsgill.

Individer som investerat via kapitalförsäkring
För svenska individer som innehar aktier i Coeli Private Equi-
ty via en svensk eller utländsk kapitalförsäkring sker ingen 
omedelbar inkomstbeskattning i samband med utdelning el-
ler avyttring av andelar i Coeli Private Equity. 

DEFINITIONER OCH ORDLISTA
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DEFINITIONER OCH ORDLISTA

Följande termer och begrepp som används i detta Informationsdokument har den mening som anges nedan (om inte 
annat framgår av sammanhanget):

Aktiebolagslagen Aktiebolagslagen (2005:551)

AIFM-direktivet 
Informationsdokumentet

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av 
alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG 
och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 Text av betydelse för EES

AIF-lagen Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

AIF-förvaltaren Den alternativa investeringsfondens förvaltare enligt AIFM-direktivet och AIF-lagen.

Bolaget, Coeli Private 
Equity, Emittenten eller 
det Övertagande Bolaget

Coeli Private Equity AB (publ), org. nr 559168-1019

Coeli Holding Coeli Holding AB, org.nr. 556790-3199

Coelikoncernen Coeli Holding AB, org.nr. 556790-3199, och dess dotterbolag

EUR Euro 

Euroclear Euroclear Sweden AB

Fraktion Bråkdel av en aktie, dvs. ett antal som är mindre än ett, och detta avser alla uppkomna 
fraktioner av aktier av stamaktier i Coeli Private Equity i samband med genomförandet av 
Fusionerna.

Var för sig Fusionsplan 
eller Fusion och 
gemensamt 
Fusionsplanerna eller 
Fusionerna

• fusionsplanen antagen av Coeli Private Equity 2007 AB:s och Coeli Private Equitys 
styrelser den 4 december 2018,

• fusionsplanen antagen av Coeli Private Equity 2008 AB:s och Coeli Private Equitys 
styrelser den 4 december 2018,

• fusionsplanen antagen av Coeli Private Equity 2009 AB:s och Coeli Private Equitys 
styrelser den 4 december 2018,

• fusionsplanen antagen av Coeli Private Equity 2010 AB:s och Coeli Private Equitys 
styrelser den 4 december 2018,

• fusionsplanen antagen av Coeli Private Equity 2011 AB:s och Coeli Private Equitys styrelser 
den 4 december 2018,

• fusionsplanen antagen av Coeli Private Equity 2012 AB:s och Coeli Private Equitys styrelser 
den 4 december 2018,

• fusionsplanen antagen av Coeli Private Equity 2013 AB:s och Coeli Private Equitys styrelser 
den 4 december 2018,

• fusionsplanen antagen av Coeli Private Equity 2014 AB:s och Coeli Private Equitys styrelser 
den 4 december 2018, och

• fusionsplanen antagen av Coeli Private Equity 2015 AB:s och Coeli Private Equitys styrelser 
den 4 december 2018.

Informations-
dokument

Detta informationsdokument med information till aktieägarna i Coelikoncernens Årsfonder 
(Coeli Private Equity 2007-2015 AB) och Coeli Private Equity AB (publ) avseende fusioner 
mellan Coelikoncernens Årsfonder och Coeli Private Equity AB (publ).

Koden Svensk kod för bolagsstyrning

MDKK Miljoner danska kronor

Mdr Miljarder

MEUR Miljoner euro

MNOK Miljoner norska kronor

MSEK Miljoner kronor

Sammanslagna Bolaget Det sammanslagna bolaget dvs. nya Coeli Private Equity AB, som blir resultatet av Fusionen.

SEK Svenska kronor

TSEK Tusen kronor
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ADRESSER

Coeli Holding AB (publ) Coeli Private Equity 2007-2015 AB Coeli Private Equity AB

Box 3317, 
SE-111 57 Stockholm
Tel 08-506 223 00
coeli. se
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111 57 Stockholm
Tel 018- 148 000
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C/o Coeli Holding AB (publ)
Box 3317, 
SE-111 57 Stockholm
Tel 08-506 223 00
https : // coeli. se/vara-fonder/private-
equity/coeli-private-equity-ab/

Legal rådgivare Revisor Emissionsinstitut

Advokatfirman Lindahl KB
Vaksalagatan 10
Box 1203
751 42 Uppsala
Tel 018-16 18 50
www .lindahl . se

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Klostergatan 9
751 04 Uppsala
Tel 010-212 61 60
www . pwc. com/ se

Aktieinvest FK AB
Sveavägen 151, 113 89 Stockholm
Tel 08-5065 1700
www . aktieinvest. se 
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Styrelsen för Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168-
1019 ("CPE"), med säte i Stockholm, och styrelsen för Coeli 
Private Equity 2007 AB (publ), org. nr. 556721-0900 ("CPE 
2007"), med säte i Stockholm, har träffat överenskommelse 
om fusion mellan CPE och CPE 2007 enligt 23 kap. 1 § aktie-
bolagslagen (2005:551) (”Fusionen”). Fusionen ska ske ge-
nom absorption med CPE som övertagande bolag och CPE 
2007 som överlåtande bolag.

I anledning härav har styrelserna för CPE och CPE 2007 upp-
rättat följande gemensamma fusionsplan (”Fusionsplanen”).

BAKGRUND OCH MOTIV FÖR FUSIONEN
Bakgrund
CPE är ett nystartat aktiebolag och ett helägt dotterbolag till 
Coeli Private Equity Management II AB, org. nr. 559031-2723. 
CPE har för närvarande, innan Fusionen, ingen pågående 
verksamhet, utan har skapats i syfte att vara övertagande 
bolag i samband med genomförandet av en sammanslag-
ning av de årsfonder som etablerats inom Coeligruppen un-
der perioden från år 2007 till 2015, innefattande Coeli Private 
Equity 2007 AB (publ), org. nr. 556721-0900, Coeli Private 
Equity 2008 AB (publ), org. nr. 556740-3273, Coeli Private 
Equity 2009 AB (publ), org. nr. 556762-6873, Coeli Private 
Equity 2010 AB (publ), org. nr. 556790-3330, Coeli Private 
Equity 2011 AB (publ), org. nr. 556820-5941, Coeli Private 
Equity 2012 AB (publ), org. nr. 556864-4537, Coeli Private 
Equity 2013 AB (publ), org. nr. 556907-7943, Coeli Private 
Equity 2014 AB (publ), org. nr. 556942-5936 samt Coeli Pri-
vate Equity 2015 AB (publ), org. nr. 556981-3628 (var för sig 
”Årsfond”, gemensamt ”Årsfonderna”).

Styrelserna i CPE och CPE 2007 har utrett förutsättningarna 
för ett samgående mellan de båda bolagen samt övriga Års-
fonder, genom absorption med CPE som övertagande bolag 
och CPE 2007 och övriga Årsfonder som överlåtande bolag, 
och anser att det skulle medföra huvudsakligen följande för-
delar för aktieägarna i CPE 2007 och övriga Årsfonder.

Mer attraktivt investeringsalternativ
CPE 2007:s och övriga årsfonders verksamhet består i att 
med egna medel göra olika riskkapitalinvesteringar, främst i 
nordiska riskkapitalfonder. Styrelserna i CPE och CPE 2007 
gör bedömningen att en sammanslagning av CPE och CPE 
2007 samt övriga Årsfonder kommer att skapa ett flertal för-
delar för aktieägarna.

Genom samgåendet av CPE och CPE 2007 samt övriga Års-
fonder kommer Årsfondernas befintliga och nya investerare 
att få en långsiktig investering i ett bolag med exponering 
mot Private Equity-marknaden, med ett effektivt kapitalut-
nyttjande genom att CPE efter sammanslagningen kommer 
att ha mer kapital och därmed kan göra löpande investering-
ar utan att behöva beakta en enskild Årsfonds levnadstid.

En betydande fördel är den förbättrade avkastningsstruk-
turen som införs i och med fusionen vilken innebär att al-

lokeringen av vinstmedel förbättras för investerarna genom 
att förvaltningsavgiften sänks från tidigare 1,0 procent i Års-
fonderna till 0,3 procent i CPE samt att den tidigare årliga 
utdelningen som CPE 2007 och övriga Årsfonder betalade 
till Coeli Asset Management AB om 1,5 procent försvinner.
Avsikten är vidare att ansöka om notering av det samman-
slagna bolagets stamaktier på NGM AIF och styrelserna be-
dömer att det kommer leda till en bättre kundupplevelse för 
investerarna med ökad transparens och likviditet i aktien. 
Genom samgåendet skapas även ett bolag med ett betyd-
ligt större marknadsvärde, vilket sannolikt kommer leda till 
ett ökat intresse från en bredare krets av aktieanalytiker och 
investerare. Det förväntas i sin tur att leda till en fungerande 
andrahandsmarknad som gör att investeraren kan sälja av ak-
tieinnehav när denne så önskar.

En annan fördel är att CPE efter sammanslagningen generellt 
sett kommer att ha lägre kostnader i förhållande till det för-
valtade kapitalet. Dels för att de fasta kostnaderna kommer 
att slås ut över ett betydligt större kapital och antal investe-
rare, dels för att CPE i högre utsträckning kommer att kunna 
göra långsiktiga åtaganden mot underliggande riskkapital-
fonder. Andra kostnadssynergier som sammanslagningen 
bedöms leda till är minskade kostnader för notering, redovis-
ning, rådgivare, personal och andra kostnader förknippade 
med Årsfonderna. 

Mot bakgrund av ovanstående gör styrelserna i CPE och CPE 
2007 bedömningen att samgåendet av CPE och CPE 2007 
samt övriga Årsfonder skapar ett bolag med betydande för-
delar för aktieägarna i det nya sammanlagda bolaget.

Val av samgåendemetod
Styrelserna för CPE och CPE 2007 anser att samgåendet ska 
genomföras som en aktiebolagsrättslig fusion av bolagen, 
varvid båda bolagens aktieägare ges möjlighet att godkänna 
samgåendet på extra bolagsstämma i respektive bolag. De 
båda bolagens styrelser anser att en fusion är ett lämpligt 
sätt för två bolag (samt övriga åtta Årsfonder) att gå sam-
man när avsikten, som i detta fall, är att slå samman och 
samla alla tillgångar i respektive Årsfond i ett och samma bo-
lag som sedan ska ägas gemensamt av samtliga de personer 
som för närvarande är aktieägare i respektive Årsfond. Båda 
styrelserna deltar aktivt i arbetet med samgåendet.

Extra bolagsstämmor i CPE och CPE 2007 kommer att hållas 
den 30 januari 2019.

FASTSTÄLLANDET AV UTBYTESRELATION FÖR FUSIONS-
VEDERLAGET OCH OMSTÄNDIGHETER AV VIKT VID BEDÖ-
MANDE AV FUSIONENS LÄMPLIGHET
Utbytesrelationen har bestämts i avsikt att ge aktieägarna 
i CPE 2007 och övriga Årsfonder som ska slås samman en 
rättvis fördelning av det sammanslagna bolaget för respek-
tive Årsfonds ägarkrets. Vid bestämmandet av en skälig och 
rättvis utbytesrelation för såväl CPEs som CPE 2007 och öv-
riga Årsfonders aktieägare, har styrelserna för de båda bola-
gen beaktat flera faktorer.
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Utbytesrelation avseende Preferensaktie P2 i CPE 2007
Styrelserna har vid värdering av CPE 2007:s och övriga 
Årsfonders utestående Preferensaktie P2 baserat värdet på 
redovisat eget kapital i respektive Årsfond per den 30 juni 
2018, justerat för väsentliga förändringar under perioden 
fram till och med den 15 oktober 2018. Sådana väsentliga för-
ändringar kan exempelvis utgöras av så kallade exits (avytt-
ring av innehav i de underliggande riskkapitalfonderna). CPE 
2007 och övriga Årsfonder upprättar sin redovisning baserat 
på att finansiella instrument och därmed de underliggande 
fondinnehaven värderas till verkligt värde. Beträffande de 
olika bolagens innehav i underliggande riskkapitalfonder har 
styrelserna utgått från de värderingar av fonderna som rap-
porterats av förvaltarna i respektive fond och som i samtliga 
fall har baserats på och upprättats i enlighet med Invest Eu-
rope Investor Reporting Guidelines utgivna av Invest Europe, 
(tidigare European Private Equity & Venture Capital Associa-
tion, EVCA).

Utbytesrelation avseende Preferensaktier P1 i CPE 2007
Styrelserna har vid värdering av CPE 2007:s och övriga Års-
fonders utestående preferensaktier P1 (som numera i samt-
liga fall innehas av Coeli Private Equity Management II AB) 
baserat värdet på (i) kvotvärdet på de aktier som Coeli Pri-
vate Equity Management II AB innehar och (ii) de preferens-
rättigheter som dessa preferensaktier P1 ger i form av för-
valtningsavgift och utdelningsrätt om 1,5 procent av i Coeli 
Private Equity 2007 AB totalt inbetalt kapital. Coeli Private 
Equity Management II AB kompenseras för detta värde ge-
nom att tilldelas 19 877 stamaktier i Coeli Private Equity AB 
som fusionsvederlag. Antalet stamaktier som Coeli Private 
Equity Management II AB erhåller har beräknats baserat på 
de kvarvarande förvaltningsavgifterna samt den förväntade 
livslängden i Årsfonderna. Dessa förvaltningsavgifter rabat-
teras med 33 procent i respektive Årsfond och för den fram-
räknade summan erhåller Coeli Private Equity Management 
II AB stamaktier i CPE med samma villkor som övriga inves-
terare.

CPE 2007:s och övriga Årsfonders utestående preferensak-
tier P1 åsätts därutöver ett värde baserat på den vinstdel-
ningsrätt (s.k. carried interest) motsvarande 20 procent av 
den del av avkastningen i CPE 2007 som överstiger tröskel-
räntan på 7 procent per år. I samband med det har styrel-
serna beaktat såväl tidsvärdet på nämnda utdelningsrätt som 
risken för att ingen vinstdelning erhålls. Coeli Private Equity 
Management II AB kompenseras för detta värde genom att 
erhålla 900 000 stamaktier serie II i CPE som fusionsveder-
lag. Det innebär att Coeli Private Equity Management II AB, 
med beaktande av de 500 000 stamaktier av serie II som är 
utestående och som redan innan fusionen innehas av Coeli 
Private Equity Management II AB, efter fusionen kommer att 
inneha totalt 1 400 000 stamaktier serie II, vilket kommer 
motsvara maximalt 14 procent av det totala antalet aktier i 
CPE. 

Styrelsens bedömning
Styrelserna för CPE och CPE 2007 anser att Fusionen är till 

fördel för respektive bolag och dess aktieägare samt för ak-
tieägarna i de övriga Årsfonderna som också avses att fu-
sioneras in i CPE. Båda styrelserna anser även att utbytesre-
lationen är skälig och fusionsplanen är granskad av PwC, se 
nedan granskningsberättelse.

FUSIONSVEDERLAG M.M.
CPE ska erlägga fusionsvederlaget till aktieägare i CPE 2007 
i enlighet med vad som framgår nedan.

Fusionsvederlag i form av stamaktier och stamaktier serie II
Fusionsvederlaget kommer att utgöras av nya aktier av ak-
tieslagen stamaktier och stamaktier serie II i CPE. Såväl stam-
aktie som stamaktie serie II berättigar till en röst var och de 
båda aktieslagen har således samma rösträtt.

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 el-
ler i samband med att bolaget likvideras, har erhållit utdel-
ning med ett belopp motsvarande 115 procent av det med-
elvärde som kommer att åsättas stamaktier i samband med 
att aktie av sådant aktieslag utges som fusionsvederlag vid 
Fusionen samt fusionen av övriga Årsfonder, dock lägst ak-
tiens kvotvärde.

Genom ett obligatoriskt omvandlingsförbehåll i bolagsord-
ningen för Coeli Private Equity kommer samtliga aktier av 
stamaktier serie II att omvandlas till stamaktier när innehava-
re av stamaktier, genom utdelning eller genom annan värde-
överföring enligt 17 kap 2 § aktiebolagslagen, har erhållit ett 
belopp motsvarande den ovan angivna nivån om 115 procent.

Med beaktande av vad som anges ovan avseende utbytesre-
lationen för fusionsvederlaget i avsnittet ”Fastställandet av 
utbytesrelation för fusionsvederlaget och omständigheter av 
vikt vid bedömande av Fusionens lämplighet” kommer inne-
havarna av aktier i CPE 2007 erhålla fusionsvederlag i form 
av stamaktier och stamaktier serie II i CPE enligt följande.

En preferensaktie P1 i CPE 2007 berättigar innehavaren att 
erhålla fusionsvederlag i form av 0,0398 nya stamaktier och 
0,2 nya stamaktier serie II i CPE.

En preferensaktie P2 i CPE 2007 berättigar innehavaren att 
erhålla fusionsvederlag i form av 0,9450 nya stamaktier i 
CPE.

En aktieägare i CPE 2007 som innehar 100 preferensaktier P1 
erhåller sålunda 3,98 stamaktier och 20 stamaktier serie II i 
CPE. En aktieägare i CPE 2007 som innehar 100 preferensak-
tier P2 erhåller sålunda 94,50 stamaktier i CPE.

Fraktioner
Endast hela aktier i CPE kommer att erläggas som fusionsve-
derlag till aktieägare i CPE 2007. CPE och CPE 2007 kommer 
att uppdraga emissionsinstitutet Aktieinvest att lägga sam-
man alla uppkomna fraktioner av stamaktier i CPE (”Frak-
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tioner”) som inte berättigar till en hel stamaktie i CPE som 
fusionsvederlag och därefter sälja dessa aktier till Coeli Priva-
te Equity Management II AB, som har åtagit sig att förvärva 
samtliga sådana aktier. Redovisning av försäljningslikviden 
från försäljningen av de aktier som motsvarar Fraktionerna 
ska ske genom Aktieinvests försorg och försäljningslikviden 
därefter utbetalas till de som är berättigade till det i propor-
tion till värdet av de Fraktioner som de innehar omedelbart 
före försäljningen. Denna betalning ska ske senast tio bank-
dagar efter sådan försäljning av Fraktionerna.

Skulle inte det sammanlagda antalet Fraktioner motsvara ett 
helt antal aktier kommer Coeli Private Equity AB att tillskjuta 
motsvarande belopp i kontanter, det vill säga högst ett be-
lopp motsvarande försäljningslikviden för en aktie vid den 
beskrivna försäljningen.

Aktieemission
Emissionen av nya aktier i CPE ska godkännas av aktieägarna 
i CPE på den extra bolagsstämma som bl.a. även kommer att 
pröva frågan om godkännande av Fusionsplanen.

De CPE-aktier som ska utges som fusionsvederlag ska med-
föra rätt till vinstutdelning första gången på den avstäm-
ningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de 
nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

CPEs aktiekapital, som uppgår till 500 000 kronor, kommer 
efter Fusionen att öka med 9 500 000 kronor till högst 10 
000 000 kronor genom att högst 8 600 000 nya stamaktier 
och högst 900 000 nya stamaktier serie II emitteras.

Antal aktier samt fördelningen av aktier mellan de båda ak-
tieslagen i CPE före och efter Fusionen framgår av tabellen 
nedan.

REDOVISNING AV FUSIONSVEDERLAG
De aktieägare som är upptagna i den av Euroclear Sweden 
AB förda aktieboken för CPE 2007 per dagen för Bolagsver-
kets registrering av Fusionen är berättigade att erhålla fu-
sionsvederlag (se vidare nedan under avsnittet ”Fusionens 
Genomförande”).

I den mån inte annat följer av nedanstående ska fusionsve-
derlaget redovisas (erläggas) genom att Euroclear Sweden 
AB, efter att Bolagsverket registrerat Fusionen, på varje ved-
erlagsberättigads VP-konto registrerar det antal CPE-aktier 
som tillkommer denne. Samtidigt ska dennes aktieinnehav i 
CPE 2007 avregistreras från samma konto. Notera att i Euro-
clear Sweden AB:s system benämns CPEs stamaktier för AK 
och stamaktier serie II för AK A 2.

Redovisningen av försäljningslikviden från försäljningen av 
Fraktioner enligt ovan ska ske genom Aktieinvests försorg. 
Redovisningen ska ske senast tio bankdagar efter sådan för-
säljning. Om aktierna i CPE 2007 är pantsatta vid tidpunkten 
för redovisningen av fusionsvederlaget ska redovisning ske 
till panthavaren och om aktierna i CPE 2007 är förvaltarre-
gistrerade ska redovisning ske till förvaltaren.

Registrering av Fusionen beräknas ske i april-maj 2019.

ÅTAGANDEN FÖR PERIODEN FÖRE FUSIONEN
CPE och CPE 2007 har åtagit sig att, fram till den dag då Fu-
sionen registreras hos Bolagsverket, fortsätta att bedriva sina 
respektive verksamheter på sedvanligt sätt. Vidare har CPE 
och CPE 2007 åtagit sig att inte utan föregående skriftligt 
medgivande från det andra bolaget:

a) besluta om eller betala utdelning eller göra någon annan 
värdeöverföring till aktieägare (med undantag för den vinst-
utdelning som CPE 2007 och övriga Årsfonder avser att fatta 
beslut om vid bolagsstämman i januari 2019 och som avser 
utdelning till Coeli Private Equity Management II AB för rä-
kenskapsåret 2018);

b) emittera aktier eller andra värdepapper (med undantag 
för de nyemitterade aktier som ska utgöra fusionsvederlag);

c) förvärva, avyttra eller avtala om att förvärva eller avyttra 
betydande aktieinnehav, verksamheter eller tillgångar;
d) ingå eller ändra betydande avtal eller andra överenskom-
melser eller uppta nya betydande lån, utöver vad som faller 
inom respektive bolags normala affärsverksamhet; eller

e) ändra bolagsordning, med undantag för ändringar som är 
ett led i genomförandet av Fusionen.

Parterna åtar sig även att vidta samtliga nödvändiga åtgär-
der som krävs för att fullfölja samgåendet på de villkor som 
anges i Fusionsplanen.

VILLKOR FÖR FUSIONEN
Genomförande av Fusionen villkoras av:

a) att aktieägarna i CPE vid en bolagsstämma i CPE beslutar 
om att (i) godkänna Fusionsplanen, (ii) godkänna styrelsens 
beslut om emission av de aktier som utgör fusionsvederlag 
och (iii) anta ny bolagsordning med de ändringar som är ett 
led i genomförandet av Fusionen;

b) att aktieägarna i CPE 2007 vid en bolagsstämma i CPE 
2007 godkänner Fusionsplanen och utdelning avseende pre-
ferensaktier P1 för räkenskapsåret 2018 samt att aktieägarna 
i minst ytterligare sex (6) av nio (9) Årsfonder vid en bolags-
stämma godkänner relevanta Fusionsplaner;

Stamaktier Stamaktier 
serie II

Totalt

Antal aktier i CPE 
före fusion

- 500 000 500 000

Nyemitterade 
aktier i CPE till 
följd av fusion av 
CPE 2007

641 590 100 000

Nyemitterade 
aktier i CPE till 
följd av fusion av 
övriga Årsfonder

7 958 410 800 000

Totalt 
(efter fusion):

8 600 000 1 400 000 10 000 000
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c) att erforderliga godkännanden av de ägarförändringar 
som sker till följd av Fusionerna, i den utsträckning så krävs, 
har inhämtats och erhållits från berörda avtalsparter i enlig-
het med de investeringsavtal som ingåtts av respektive Års-
fond;

d) att alla tillstånd och godkännanden från myndigheter som 
är nödvändiga för Fusionen har erhållits på villkor som är ac-
ceptabla för CPE respektive CPE 2007, enligt respektive sty-
relses bedömning;

e) att Fusionen inte helt eller delvis omöjliggörs eller väsent-
ligen försvåras på grund av lagar, domstolsbeslut, myndig-
hetsbeslut eller liknande; och

f) att inte någon förändring, omständighet eller händelse el-
ler följd av förändringar, omständigheter eller händelser har 
inträffat som haft, eller som rimligen skulle kunna förväntas 
ha, en väsentlig negativ effekt på den finansiella ställningen 
eller verksamheten för CPE efter sammanslagningen, inne-
fattande bl.a. CPEs eller CPE 2007:s omsättning, resultat, 
likviditet, soliditet, eget kapital, tillgångar eller att – enligt 
styrelsernas bedömning – inte tillräckligt många Årsfonder 
har godkänt framlagd fusionsplan och därmed inte kommer 
att gå vidare med fusionsförfarandet.

Har de villkor för genomförandet av Fusionen som framgår 
av detta avsnitt inte uppfyllts och Genomförandet (enligt de-
finition i avsnitt 7) inte skett senast den 30 juni 2019 kommer 
Fusionen inte att genomföras och denna Fusionsplan upphö-
ra att gälla, dock att Fusionen ska avbrytas och Fusionspla-
nen upphöra att gälla endast, i den mån det är tillåtet enligt 
tillämplig lag, om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig 
betydelse för Fusionen eller för det sammanslagna bolaget. 
Styrelserna förbehåller sig rätten att genom ett gemensamt 
beslut helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av vill-
koren i detta avsnitt.

Styrelserna har, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, 
rätt att genom ett gemensamt beslut bestämma att skjuta 
upp det senaste datumet för uppfyllande av villkoren för ge-
nomförandet av Fusionen från den 30 juni 2019 till ett senare 
datum.

FUSIONENS GENOMFÖRANDE
Fusionens planerade registrering
Under förutsättning att de villkor för Fusionen som framgår 
av avsnitt 6 ovan har uppfyllts kommer Fusionen att få rätts-
verkan från den dag då Bolagsverket registrerar Fusionen 
(”Genomförandet”). Med hänsyn bl.a. till den tid som regist-
reringsprocessen vid Bolagsverket tar i anspråk förväntas 
datumet för sådan registrering infalla under april-maj 2019. 
Bolagen kommer senare att offentliggöra vilken dag Bolags-
verket kommer att registrera Fusionen.

Planerad tidpunkt för CPE 2007 upplösning
CPE 2007 upplöses och dess tillgångar och skulder övertas 
av CPE i och med Genomförandet.

Notering av de nyemitterade aktier som utgör fusionsve-
derlag
CPE kommer efter det att Fusionen samt övriga fusioner av 
Årsfonderna är genomförda att ansöka om upptagande till 
handel på NGM AIF av de nya aktier av serie stamaktier som 
kommer att emitteras av CPE.

Arbetet med att uppta stamaktier i CPE till handel kommer 
att ske under det första halvåret 2019 och första dag för han-
del med sådana nya aktier beräknas bli omkring 19 juni 2019.

INNEHAVARE AV VÄRDEPAPPER MED SÄRSKILDA RÄTTIG-
HETER
Det föreligger inte några utestående teckningsoptioner, kon-
vertibler eller andra finansiella instrument med särskilda rät-
tigheter i CPE eller i CPE 2007.

ARVODE M.M. I ANLEDNING AV FUSIONEN
Något särskilt arvode eller annan förmån, i den mening som 
avses i aktiebolagslagen (2005:551), ska inte utgå till styrel-
seledamot eller verkställande direktör i CPE eller CPE 2007.

Arvoden till revisorerna i CPE och CPE 2007 för deras ytt-
randen över Fusionsplanen samt för granskning av informa-
tionsdokument och pressmeddelanden ska utgå enligt god-
känd räkning.

ÖVRIGT
Verkställande direktören i CPE och verkställande direktö-
ren i CPE 2007 ska äga rätt att gemensamt vidta de smärre 
förändringar i Fusionsplanen som kan visa sig erforderliga i 
samband med registrering av Fusionsplanen eller Fusionen 
hos Bolagsverket eller för Euroclear Sweden AB:s hantering i 
samband med fusionsvederlagets redovisning.

Till Fusionsplanen bilägges även:

1. CPEs delårsrapport för perioden 15 augusti 2018 till 20 
november 2018.

2. CPE 2007 årsredovisningar för räkenskapsåren 2015, 
2016 och 2017 samt delårsrapport för perioden från 1 ja-
nuari 2018 – 30 juni 2018.

3. Revisorernas yttranden enligt 23 kap. 11 § aktiebolags-
lagen.
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Styrelsen för Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168-
1019 ("CPE"), med säte i Stockholm, och styrelsen för Coeli 
Private Equity 2008 AB (publ), org. nr. 556740-3273 ("CPE 
2008"), med säte i Stockholm, har träffat överenskommelse 
om fusion mellan CPE och CPE 2008 enligt 23 kap. 1 § aktie-
bolagslagen (2005:551) (”Fusionen”). Fusionen ska ske ge-
nom absorption med CPE som övertagande bolag och CPE 
2008 som överlåtande bolag.

I anledning härav har styrelserna för CPE och CPE 2008 upp-
rättat följande gemensamma fusionsplan (”Fusionsplanen”).

BAKGRUND OCH MOTIV FÖR FUSIONEN
Bakgrund
CPE är ett nystartat aktiebolag och ett helägt dotterbolag till 
Coeli Private Equity Management II AB, org. nr. 559031-2723. 
CPE har för närvarande, innan Fusionen, ingen pågående 
verksamhet, utan har skapats i syfte att vara övertagande 
bolag i samband med genomförandet av en sammanslag-
ning av de årsfonder som etablerats inom Coeligruppen un-
der perioden från år 2007 till 2015, innefattande Coeli Private 
Equity 2007 AB (publ), org. nr. 556721-0900, Coeli Private 
Equity 2008 AB (publ), org. nr. 556740-3273, Coeli Private 
Equity 2009 AB (publ), org. nr. 556762-6873, Coeli Private 
Equity 2010 AB (publ), org. nr. 556790-3330, Coeli Private 
Equity 2011 AB (publ), org. nr. 556820-5941, Coeli Private 
Equity 2012 AB (publ), org. nr. 556864-4537, Coeli Private 
Equity 2013 AB (publ), org. nr. 556907-7943, Coeli Private 
Equity 2014 AB (publ), org. nr. 556942-5936 samt Coeli Pri-
vate Equity 2015 AB (publ), org. nr. 556981-3628 (var för sig 
”Årsfond”, gemensamt ”Årsfonderna”).

Styrelserna i CPE och CPE 2008 har utrett förutsättningarna 
för ett samgående mellan de båda bolagen samt övriga Års-
fonder, genom absorption med CPE som övertagande bolag 
och CPE 2008 och övriga Årsfonder som överlåtande bolag, 
och anser att det skulle medföra huvudsakligen följande för-
delar för aktieägarna i CPE 2008 och övriga Årsfonder.

Mer attraktivt investeringsalternativ
CPE 2008:s och övriga årsfonders verksamhet består i att 
med egna medel göra olika riskkapitalinvesteringar, främst i 
nordiska riskkapitalfonder. Styrelserna i CPE och CPE 2008 
gör bedömningen att en sammanslagning av CPE och CPE 
2008 samt övriga Årsfonder kommer att skapa ett flertal för-
delar för aktieägarna.

Genom samgåendet av CPE och CPE 2008 samt övriga Års-
fonder kommer Årsfondernas befintliga och nya investerare 
att få en långsiktig investering i ett bolag med exponering 
mot Private Equity-marknaden, med ett effektivt kapitalut-
nyttjande genom att CPE efter sammanslagningen kommer 
att ha mer kapital och därmed kan göra löpande investering-
ar utan att behöva beakta en enskild Årsfonds levnadstid.

En betydande fördel är den förbättrade avkastningsstruk-
turen som införs i och med fusionen vilken innebär att al-
lokeringen av vinstmedel förbättras för investerarna genom 

att förvaltningsavgiften sänks från tidigare 1,0 procent i Års-
fonderna till 0,3 procent i CPE samt att den tidigare årliga 
utdelningen som CPE 2008 och övriga Årsfonder betalade 
till Coeli Asset Management AB om 1,5 procent försvinner.

Avsikten är vidare att ansöka om notering av det samman-
slagna bolagets stamaktier på NGM AIF och styrelserna be-
dömer att det kommer leda till en bättre kundupplevelse för 
investerarna med ökad transparens och likviditet i aktien. 
Genom samgåendet skapas även ett bolag med ett betyd-
ligt större marknadsvärde, vilket sannolikt kommer leda till 
ett ökat intresse från en bredare krets av aktieanalytiker och 
investerare. Det förväntas i sin tur att leda till en fungerande 
andrahandsmarknad som gör att investeraren kan sälja av ak-
tieinnehav när denne så önskar.

En annan fördel är att CPE efter sammanslagningen generellt 
sett kommer att ha lägre kostnader i förhållande till det för-
valtade kapitalet. Dels för att de fasta kostnaderna kommer 
att slås ut över ett betydligt större kapital och antal investe-
rare, dels för att CPE i högre utsträckning kommer att kunna 
göra långsiktiga åtaganden mot underliggande riskkapital-
fonder. Andra kostnadssynergier som sammanslagningen 
bedöms leda till är minskade kostnader för notering, redovis-
ning, rådgivare, personal och andra kostnader förknippade 
med Årsfonderna. 

Mot bakgrund av ovanstående gör styrelserna i CPE och CPE 
2008 bedömningen att samgåendet av CPE och CPE 2008 
samt övriga Årsfonder skapar ett bolag med betydande för-
delar för aktieägarna i det nya sammanlagda bolaget.

Val av samgåendemetod
Styrelserna för CPE och CPE 2008 anser att samgåendet ska 
genomföras som en aktiebolagsrättslig fusion av bolagen, 
varvid båda bolagens aktieägare ges möjlighet att godkänna 
samgåendet på extra bolagsstämma i respektive bolag. De 
båda bolagens styrelser anser att en fusion är ett lämpligt 
sätt för två bolag (samt övriga åtta Årsfonder) att gå sam-
man när avsikten, som i detta fall, är att slå samman och 
samla alla tillgångar i respektive Årsfond i ett och samma bo-
lag som sedan ska ägas gemensamt av samtliga de personer 
som för närvarande är aktieägare i respektive Årsfond. Båda 
styrelserna deltar aktivt i arbetet med samgåendet.

Extra bolagsstämmor i CPE och CPE 2008 kommer att hållas 
den 30 januari 2019.

FASTSTÄLLANDET AV UTBYTESRELATION FÖR FUSIONS-
VEDERLAGET OCH OMSTÄNDIGHETER AV VIKT VID BEDÖ-
MANDE AV FUSIONENS LÄMPLIGHET
Utbytesrelationen har bestämts i avsikt att ge aktieägarna 
i CPE 2008 och övriga Årsfonder som ska slås samman en 
rättvis fördelning av det sammanslagna bolaget för respek-
tive Årsfonds ägarkrets. Vid bestämmandet av en skälig och 
rättvis utbytesrelation för såväl CPEs som CPE 2008 och öv-
riga Årsfonders aktieägare, har styrelserna för de båda bola-
gen beaktat flera faktorer.
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Utbytesrelation avseende Preferensaktie P2 i CPE 2008
Styrelserna har vid värdering av CPE 2008:s och övriga 
Årsfonders utestående Preferensaktie P2 baserat värdet på 
redovisat eget kapital i respektive Årsfond per den 30 juni 
2018, justerat för väsentliga förändringar under perioden 
fram till och med den 15 oktober 2018. Sådana väsentliga för-
ändringar kan exempelvis utgöras av s.k. exits (avyttring av 
innehav i de underliggande riskkapitalfonderna). CPE 2008 
och övriga Årsfonder upprättar sin redovisning baserat på 
att finansiella instrument och därmed de underliggande fon-
dinnehaven värderas till verkligt värde. Beträffande de olika 
bolagens innehav i underliggande riskkapitalfonder har sty-
relserna utgått från de värderingar av fonderna som rappor-
terats av förvaltarna i respektive fond och som i samtliga fall 
har baserats på och upprättats i enlighet med Invest Europe 
Investor Reporting Guidelines utgivna av Invest Europe, (tidi-
gare European Private Equity & Venture Capital Association, 
EVCA).

Utbytesrelation avseende Preferensaktier P1 i CPE 2008
Styrelserna har vid värdering av CPE 2008:s och övriga Års-
fonders utestående preferensaktier P1 (som numera i samt-
liga fall innehas av Coeli Private Equity Management II AB) 
baserat värdet på (i) kvotvärdet på de aktier som Coeli Pri-
vate Equity Management II AB innehar och (ii) de preferens-
rättigheter som dessa preferensaktier P1 ger i form av för-
valtningsavgift och utdelningsrätt om 1,5 procent av i Coeli 
Private Equity 2008 AB totalt inbetalt kapital. Coeli Private 
Equity Management II AB kompenseras för detta värde ge-
nom att tilldelas 25 035 stamaktier i Coeli Private Equity AB 
som fusionsvederlag. Antalet stamaktier som Coeli Private 
Equity Management II AB erhåller har beräknats baserat på 
de kvarvarande förvaltningsavgifterna samt den förväntade 
livslängden i Årsfonderna. Dessa förvaltningsavgifter rabat-
teras med 33 procent i respektive Årsfond och för den fram-
räknade summan erhåller Coeli Private Equity Management 
II AB stamaktier i CPE med samma villkor som övriga inves-
terare.

PE 2008:s och övriga Årsfonders utestående preferensaktier 
P1 åsätts därutöver ett värde baserat på den vinstdelnings-
rätt (s.k. carried interest) motsvarande 20 procent av den del 
av avkastningen i CPE 2008 som överstiger tröskelräntan på 
7 procent per år. I samband med det har styrelserna beaktat 
såväl tidsvärdet på nämnda utdelningsrätt som risken för att 
ingen vinstdelning erhålls. Coeli Private Equity Management 
II AB kompenseras för detta värde genom att erhålla 900 
000 stamaktier serie II i CPE som fusionsvederlag. Det inne-
bär att Coeli Private Equity Management II AB, med beaktan-
de av de 500 000 stamaktier av serie II som är utestående 
och som redan innan fusionen innehas av Coeli Private Equity 
Management II AB, efter fusionen kommer att inneha totalt 
1 400 000 stamaktier serie II, vilket kommer motsvara maxi-
malt 14 procent av det totala antalet aktier i CPE. 

Styrelsens bedömning
Styrelserna för CPE och CPE 2008 anser att Fusionen är till 
fördel för respektive bolag och dess aktieägare samt för ak-

tieägarna i de övriga Årsfonderna som också avses att fu-
sioneras in i CPE. Båda styrelserna anser även att utbytesre-
lationen är skälig och fusionsplanen är granskad av PwC, se 
nedan granskningsberättelse.

FUSIONSVEDERLAG M.M.
CPE ska erlägga fusionsvederlaget till aktieägare i CPE 2008 
i enlighet med vad som framgår nedan.

Fusionsvederlag i form av stamaktier och stamaktier serie II
Fusionsvederlaget kommer att utgöras av nya aktier av ak-
tieslagen stamaktier och stamaktier serie II i CPE. Såväl stam-
aktie som stamaktie serie II berättigar till en röst var och de 
båda aktieslagen har således samma rösträtt.

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 el-
ler i samband med att bolaget likvideras, har erhållit utdel-
ning med ett belopp motsvarande 115 procent av det med-
elvärde som kommer att åsättas stamaktier i samband med 
att aktie av sådant aktieslag utges som fusionsvederlag vid 
Fusionen samt fusionen av övriga Årsfonder, dock lägst ak-
tiens kvotvärde.

Genom ett obligatoriskt omvandlingsförbehåll i bolagsord-
ningen för Coeli Private Equity kommer samtliga aktier av 
stamaktier serie II att omvandlas till stamaktier när innehava-
re av stamaktier, genom utdelning eller genom annan värde-
överföring enligt 17 kap 2 § aktiebolagslagen, har erhållit ett 
belopp motsvarande den ovan angivna nivån om 115 procent.

Med beaktande av vad som anges ovan avseende utbytesre-
lationen för fusionsvederlaget i avsnittet ”Fastställandet av 
utbytesrelation för fusionsvederlaget och omständigheter av 
vikt vid bedömande av Fusionens lämplighet” kommer inne-
havarna av aktier i CPE 2008 erhålla fusionsvederlag i form 
av stamaktier och stamaktier serie II i CPE enligt följande.

En preferensaktie P1 i CPE 2008 berättigar innehavaren att 
erhålla fusionsvederlag i form av 0,0501 nya stamaktier och 
0,2 nya stamaktier serie II i CPE.

En preferensaktie P2 i CPE 2008 berättigar innehavaren att 
erhålla fusionsvederlag i form av 0,7460 nya stamaktier i CPE.

En aktieägare i CPE 2008 som innehar 100 preferensaktier 
P1 erhåller sålunda 5,01 stamaktier och 20 stamaktier serie II i 
CPE. En aktieägare i CPE 2008 som innehar 100 preferensak-
tier P2 erhåller sålunda 74,60 stamaktier i CPE.

Fraktioner
Endast hela aktier i CPE kommer att erläggas som fusionsve-
derlag till aktieägare i CPE 2008. CPE och CPE 2008 kommer 
att uppdraga emissionsinstitutet Aktieinvest att lägga sam-
man alla uppkomna fraktioner av stamaktier i CPE (”Frak-
tioner”) som inte berättigar till en hel stamaktie i CPE som 
fusionsvederlag och därefter sälja dessa aktier till Coeli Priva-
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te Equity Management II AB, som har åtagit sig att förvärva 
samtliga sådana aktier. Redovisning av försäljningslikviden 
från försäljningen av de aktier som motsvarar Fraktionerna 
ska ske genom Aktieinvests försorg och försäljningslikviden 
därefter utbetalas till de som är berättigade till det i propor-
tion till värdet av de Fraktioner som de innehar omedelbart 
före försäljningen. Denna betalning ska ske senast tio bank-
dagar efter sådan försäljning av Fraktionerna.

Skulle inte det sammanlagda antalet Fraktioner motsvara ett 
helt antal aktier kommer Coeli Private Equity AB att tillskjuta 
motsvarande belopp i kontanter, det vill säga högst ett be-
lopp motsvarande försäljningslikviden för en aktie vid den 
beskrivna försäljningen.

Aktieemission
Emissionen av nya aktier i CPE ska godkännas av aktieägarna 
i CPE på den extra bolagsstämma som bl.a. även kommer att 
pröva frågan om godkännande av Fusionsplanen.

De CPE-aktier som ska utges som fusionsvederlag ska med-
föra rätt till vinstutdelning första gången på den avstäm-
ningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de 
nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

CPEs aktiekapital, som uppgår till 500 000 kronor, kommer 
efter Fusionen att öka med 9 500 000 kronor till högst 10 
000 000 kronor genom att högst 8 600 000 nya stamaktier 
och högst 900 000 nya stamaktier serie II emitteras.

Antal aktier samt fördelningen av aktier mellan de båda ak-
tieslagen i CPE före och efter Fusionen framgår av tabellen 
nedan.

Stamaktier Stamaktier 
serie II

Totalt

Antal aktier i CPE 
före fusion

- 500 000 500 000

Nyemitterade 
aktier i CPE till 
följd av fusion av 
CPE 2008

336 199 100 000

Nyemitterade 
aktier i CPE till 
följd av fusion av 
övriga Årsfonder 

8 263 801 800 000

Totalt 
(efter fusion):

8 600 000 1 400 000 10 000 000

REDOVISNING AV FUSIONSVEDERLAG
De aktieägare som är upptagna i den av Euroclear Sweden 
AB förda aktieboken för CPE 2008 per dagen för Bolags-
verkets registrering av Fusionen är berättigade att erhålla 
fusionsvederlag (se vidare nedan under avsnittet ”Fusionens 
Genomförande”).

I den mån inte annat följer av nedanstående ska fusionsve-
derlaget redovisas (erläggas) genom att Euroclear Sweden 
AB, efter att Bolagsverket registrerat Fusionen, på varje ved-

erlagsberättigads VP-konto registrerar det antal CPE-aktier 
som tillkommer denne. Samtidigt ska dennes aktieinnehav i 
CPE 2008 avregistreras från samma konto. Notera att i Euro-
clear Sweden AB:s system benämns CPEs stamaktier för AK 
och stamaktier serie II för AK A 2.

Redovisningen av försäljningslikviden från försäljningen av 
Fraktioner enligt ovan ska ske genom Aktieinvests försorg.  
Redovisningen ska ske senast tio bankdagar efter sådan för-
säljning. Om aktierna i CPE 2008 är pantsatta vid tidpunkten 
för redovisningen av fusionsvederlaget ska redovisning ske 
till panthavaren och om aktierna i CPE 2008 är förvaltarre-
gistrerade ska redovisning ske till förvaltaren.

Registrering av Fusionen beräknas ske i april-maj 2019.

ÅTAGANDEN FÖR PERIODEN FÖRE FUSIONEN
CPE och CPE 2008 har åtagit sig att, fram till den dag då Fu-
sionen registreras hos Bolagsverket, fortsätta att bedriva sina 
respektive verksamheter på sedvanligt sätt. Vidare har CPE 
och CPE 2008 åtagit sig att inte utan föregående skriftligt 
medgivande från det andra bolaget:

a) besluta om eller betala utdelning eller göra någon annan 
värdeöverföring till aktieägare (med undantag för den vinst-
utdelning som CPE 2008 och övriga Årsfonder avser att fatta 
beslut om vid bolagsstämman i januari 2019 och som avser 
utdelning till Coeli Private Equity Management II AB för rä-
kenskapsåret 2018);

b) emittera aktier eller andra värdepapper (med undantag 
för de nyemitterade aktier som ska utgöra fusionsvederlag);

c) förvärva, avyttra eller avtala om att förvärva eller avyttra 
betydande aktieinnehav, verksamheter eller tillgångar;

d) ingå eller ändra betydande avtal eller andra överenskom-
melser eller uppta nya betydande lån, utöver vad som faller 
inom respektive bolags normala affärsverksamhet; eller

e) ändra bolagsordning, med undantag för ändringar som är 
ett led i genomförandet av Fusionen.
Parterna åtar sig även att vidta samtliga nödvändiga åtgär-
der som krävs för att fullfölja samgåendet på de villkor som 
anges i Fusionsplanen.

VILLKOR FÖR FUSIONEN
Genomförande av Fusionen villkoras av:

a) att aktieägarna i CPE vid en bolagsstämma i CPE beslutar 
om att (i) godkänna Fusionsplanen, (ii) godkänna styrelsens 
beslut om emission av de aktier som utgör fusionsvederlag 
och (iii) anta ny bolagsordning med de ändringar som är ett 
led i genomförandet av Fusionen;

b) att aktieägarna i CPE 2008 vid en bolagsstämma i CPE 
2008 godkänner Fusionsplanen och utdelning avseende pre-
ferensaktier P1 för räkenskapsåret 2018 samt att aktieägarna 



96

FUSIONSPLANER
ÅRSFOND 2008

i minst ytterligare sex (6) av nio (9) Årsfonder vid en bolags-
stämma godkänner relevanta Fusionsplaner;

c) att erforderliga godkännanden av de ägarförändringar 
som sker till följd av Fusionerna, i den utsträckning så krävs, 
har inhämtats och erhållits från berörda avtalsparter i enlig-
het med de investeringsavtal som ingåtts av respektive Års-
fond;

d) att alla tillstånd och godkännanden från myndigheter som 
är nödvändiga för Fusionen har erhållits på villkor som är ac-
ceptabla för CPE respektive CPE 2008, enligt respektive sty-
relses bedömning;

e) att Fusionen inte helt eller delvis omöjliggörs eller väsent-
ligen försvåras på grund av lagar, domstolsbeslut, myndig-
hetsbeslut eller liknande; och

f) att inte någon förändring, omständighet eller händelse el-
ler följd av förändringar, omständigheter eller händelser har 
inträffat som haft, eller som rimligen skulle kunna förväntas 
ha, en väsentlig negativ effekt på den finansiella ställningen 
eller verksamheten för CPE efter sammanslagningen, inne-
fattande bl.a. CPEs eller CPE 2008:s omsättning, resultat, 
likviditet, soliditet, eget kapital, tillgångar eller att – enligt 
styrelsernas bedömning – inte tillräckligt många Årsfonder 
har godkänt framlagd fusionsplan och därmed inte kommer 
att gå vidare med fusionsförfarandet.

Har de villkor för genomförandet av Fusionen som framgår 
av detta avsnitt inte uppfyllts och Genomförandet (enligt de-
finition i avsnitt 7) inte skett senast den 30 juni 2019 kommer 
Fusionen inte att genomföras och denna Fusionsplan upphö-
ra att gälla, dock att Fusionen ska avbrytas och Fusionspla-
nen upphöra att gälla endast, i den mån det är tillåtet enligt 
tillämplig lag, om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig 
betydelse för Fusionen eller för det sammanslagna bolaget. 
Styrelserna förbehåller sig rätten att genom ett gemensamt 
beslut helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av vill-
koren i detta avsnitt.

Styrelserna har, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, 
rätt att genom ett gemensamt beslut bestämma att skjuta 
upp det senaste datumet för uppfyllande av villkoren för ge-
nomförandet av Fusionen från den 30 juni 2019 till ett senare 
datum.

FUSIONENS GENOMFÖRANDE
Fusionens planerade registrering
Under förutsättning att de villkor för Fusionen som framgår 
av avsnitt 6 ovan har uppfyllts kommer Fusionen att få rätts-
verkan från den dag då Bolagsverket registrerar Fusionen 
(”Genomförandet”). Med hänsyn bl.a. till den tid som regist-
reringsprocessen vid Bolagsverket tar i anspråk förväntas 
datumet för sådan registrering infalla under april-maj 2019. 

Bolagen kommer senare att offentliggöra vilken dag Bolags-
verket kommer att registrera Fusionen.

Planerad tidpunkt för CPE 2008 upplösning
CPE 2008 upplöses och dess tillgångar och skulder övertas 
av CPE i och med Genomförandet.

Notering av de nyemitterade aktier som utgör fusionsve-
derlag
CPE kommer efter det att Fusionen samt övriga fusioner av 
Årsfonderna är genomförda att ansöka om upptagande till 
handel på NGM AIF av de nya aktier av serie stamaktier som 
kommer att emitteras av CPE.

Arbetet med att uppta stamaktier i CPE till handel kommer 
att ske under det första halvåret 2019 och första dag för han-
del med sådana nya aktier beräknas bli omkring 19 juni 2019.

INNEHAVARE AV VÄRDEPAPPER MED SÄRSKILDA RÄTTIG-
HETER
Det föreligger inte några utestående teckningsoptioner, kon-
vertibler eller andra finansiella instrument med särskilda rät-
tigheter i CPE eller i CPE 2008.

ARVODE M.M. I ANLEDNING AV FUSIONEN
Något särskilt arvode eller annan förmån, i den mening som 
avses i aktiebolagslagen (2005:551), ska inte utgå till styrel-
seledamot eller verkställande direktör i CPE eller CPE 2008.
Arvoden till revisorerna i CPE och CPE 2008 för deras ytt-
randen över Fusionsplanen samt för granskning av informa-
tionsdokument och pressmeddelanden ska utgå enligt god-
känd räkning.

Övrigt
Verkställande direktören i CPE och verkställande direktö-
ren i CPE 2008 ska äga rätt att gemensamt vidta de smärre 
förändringar i Fusionsplanen som kan visa sig erforderliga i 
samband med registrering av Fusionsplanen eller Fusionen 
hos Bolagsverket eller för Euroclear Sweden AB:s hantering i 
samband med fusionsvederlagets redovisning.

Till Fusionsplanen bilägges även:

1. CPEs delårsrapport för perioden 15 augusti 2018 till 20 no-
vember 2018.

2. CPE 2008 årsredovisningar för räkenskapsåren 2015, 2016 
och 2017 samt delårsrapport för perioden från 1 januari 2018 
– 30 juni 2018.

3. Revisorernas yttranden enligt 23 kap. 11 § aktiebolagsla-
gen.



97

FUSIONSPLANER
ÅRSFOND 2009

Styrelsen för Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168-
1019 ("CPE"), med säte i Stockholm, och styrelsen för Coeli 
Private Equity 2009 AB (publ), org. nr. 556762-6873 ("CPE 
2009"), med säte i Stockholm, har träffat överenskommelse 
om fusion mellan CPE och CPE 2009 enligt 23 kap. 1 § aktie-
bolagslagen (2005:551) (”Fusionen”). Fusionen ska ske ge-
nom absorption med CPE som övertagande bolag och CPE 
2009 som överlåtande bolag.

I anledning härav har styrelserna för CPE och CPE 2009 upp-
rättat följande gemensamma fusionsplan (”Fusionsplanen”).

BAKGRUND OCH MOTIV FÖR FUSIONEN
Bakgrund
CPE är ett nystartat aktiebolag och ett helägt dotterbolag till 
Coeli Private Equity Management II AB, org. nr. 559031-2723. 
CPE har för närvarande, innan Fusionen, ingen pågående 
verksamhet, utan har skapats i syfte att vara övertagande 
bolag i samband med genomförandet av en sammanslag-
ning av de årsfonder som etablerats inom Coeligruppen un-
der perioden från år 2007 till 2015, innefattande Coeli Private 
Equity 2007 AB (publ), org. nr. 556721-0900, Coeli Private 
Equity 2008 AB (publ), org. nr. 556740-3273, Coeli Private 
Equity 2009 AB (publ), org. nr. 556762-6873, Coeli Private 
Equity 2010 AB (publ), org. nr. 556790-3330, Coeli Private 
Equity 2011 AB (publ), org. nr. 556820-5941, Coeli Private 
Equity 2012 AB (publ), org. nr. 556864-4537, Coeli Private 
Equity 2013 AB (publ), org. nr. 556907-7943, Coeli Private 
Equity 2014 AB (publ), org. nr. 556942-5936 samt Coeli Pri-
vate Equity 2015 AB (publ), org. nr. 556981-3628 (var för sig 
”Årsfond”, gemensamt ”Årsfonderna”).

Styrelserna i CPE och CPE 2009 har utrett förutsättningarna 
för ett samgående mellan de båda bolagen samt övriga Års-
fonder, genom absorption med CPE som övertagande bolag 
och CPE 2009 och övriga Årsfonder som överlåtande bolag, 
och anser att det skulle medföra huvudsakligen följande för-
delar för aktieägarna i CPE 2009 och övriga Årsfonder.

Mer attraktivt investeringsalternativ
CPE 2009:s och övriga årsfonders verksamhet består i att 
med egna medel göra olika riskkapitalinvesteringar, främst i 
nordiska riskkapitalfonder. Styrelserna i CPE och CPE 2009 
gör bedömningen att en sammanslagning av CPE och CPE 
2009 samt övriga Årsfonder kommer att skapa ett flertal för-
delar för aktieägarna.

Genom samgåendet av CPE och CPE 2009 samt övriga Års-
fonder kommer Årsfondernas befintliga och nya investerare 
att få en långsiktig investering i ett bolag med exponering 
mot Private Equity-marknaden, med ett effektivt kapitalut-
nyttjande genom att CPE efter sammanslagningen kommer 
att ha mer kapital och därmed kan göra löpande investering-
ar utan att behöva beakta en enskild Årsfonds levnadstid.

En betydande fördel är den förbättrade avkastningsstruk-
turen som införs i och med fusionen vilken innebär att al-
lokeringen av vinstmedel förbättras för investerarna genom 

att förvaltningsavgiften sänks från tidigare 1,0 procent i Års-
fonderna till 0,3 procent i CPE samt att den tidigare årliga 
utdelningen som CPE 2009 och övriga Årsfonder betalade 
till Coeli Asset Management AB om 1,5 procent försvinner.

Avsikten är vidare att ansöka om notering av det samman-
slagna bolagets stamaktier på NGM AIF och styrelserna be-
dömer att det kommer leda till en bättre kundupplevelse för 
investerarna med ökad transparens och likviditet i aktien. 
Genom samgåendet skapas även ett bolag med ett betyd-
ligt större marknadsvärde, vilket sannolikt kommer leda till 
ett ökat intresse från en bredare krets av aktieanalytiker och 
investerare. Det förväntas i sin tur att leda till en fungerande 
andrahandsmarknad som gör att investeraren kan sälja av ak-
tieinnehav när denne så önskar.

En annan fördel är att CPE efter sammanslagningen generellt 
sett kommer att ha lägre kostnader i förhållande till det för-
valtade kapitalet. Dels för att de fasta kostnaderna kommer 
att slås ut över ett betydligt större kapital och antal investe-
rare, dels för att CPE i högre utsträckning kommer att kunna 
göra långsiktiga åtaganden mot underliggande riskkapital-
fonder. Andra kostnadssynergier som sammanslagningen 
bedöms leda till är minskade kostnader för notering, redovis-
ning, rådgivare, personal och andra kostnader förknippade 
med Årsfonderna. 

Mot bakgrund av ovanstående gör styrelserna i CPE och CPE 
2009 bedömningen att samgåendet av CPE och CPE 2009 
samt övriga Årsfonder skapar ett bolag med betydande för-
delar för aktieägarna i det nya sammanlagda bolaget.

Val av samgåendemetod
Styrelserna för CPE och CPE 2009 anser att samgåendet ska 
genomföras som en aktiebolagsrättslig fusion av bolagen, 
varvid båda bolagens aktieägare ges möjlighet att godkänna 
samgåendet på extra bolagsstämma i respektive bolag. De 
båda bolagens styrelser anser att en fusion är ett lämpligt 
sätt för två bolag (samt övriga åtta Årsfonder) att gå sam-
man när avsikten, som i detta fall, är att slå samman och 
samla alla tillgångar i respektive Årsfond i ett och samma bo-
lag som sedan ska ägas gemensamt av samtliga de personer 
som för närvarande är aktieägare i respektive Årsfond. Båda 
styrelserna deltar aktivt i arbetet med samgåendet.

Extra bolagsstämmor i CPE och CPE 2009 kommer att hållas 
den 30 januari 2019.

FASTSTÄLLANDET AV UTBYTESRELATION FÖR FUSIONS-
VEDERLAGET OCH OMSTÄNDIGHETER AV VIKT VID BEDÖ-
MANDE AV FUSIONENS LÄMPLIGHET
Utbytesrelationen har bestämts i avsikt att ge aktieägarna i 
CPE 2009 och övriga Årsfonder som ska slås samman en 
rättvis fördelning av det sammanslagna bolaget för respek-
tive Årsfonds ägarkrets. Vid bestämmandet av en skälig och 
rättvis utbytesrelation för såväl CPEs som CPE 2009 och öv-
riga Årsfonders aktieägare, har styrelserna för de båda bola-
gen beaktat flera faktorer.
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Utbytesrelation avseende Preferensaktie P2 i CPE 2009
Styrelserna har vid värdering av CPE 2009:s och övriga 
Årsfonders utestående Preferensaktie P2 baserat värdet på 
redovisat eget kapital i respektive Årsfond per den 30 juni 
2018, justerat för väsentliga förändringar under perioden 
fram till och med den 15 oktober 2018. Sådana väsentliga för-
ändringar kan exempelvis utgöras av s.k. exits (avyttring av 
innehav i de underliggande riskkapitalfonderna). CPE 2009 
och övriga Årsfonder upprättar sin redovisning baserat på 
att finansiella instrument och därmed de underliggande fon-
dinnehaven värderas till verkligt värde. Beträffande de olika 
bolagens innehav i underliggande riskkapitalfonder har sty-
relserna utgått från de värderingar av fonderna som rappor-
terats av förvaltarna i respektive fond och som i samtliga fall 
har baserats på och upprättats i enlighet med Invest Europe 
Investor Reporting Guidelines utgivna av Invest Europe, (tidi-
gare European Private Equity & Venture Capital Association, 
EVCA).

Utbytesrelation avseende Preferensaktier P1 i CPE 2009
Styrelserna har vid värdering av CPE 2009:s och övriga Års-
fonders utestående preferensaktier P1 (som numera i samt-
liga fall innehas av Coeli Private Equity Management II AB) 
baserat värdet på (i) kvotvärdet på de aktier som Coeli Pri-
vate Equity Management II AB innehar och (ii) de preferens-
rättigheter som dessa preferensaktier P1 ger i form av för-
valtningsavgift och utdelningsrätt om 1,5 procent av i Coeli 
Private Equity 2009 AB totalt inbetalt kapital. Coeli Private 
Equity Management II AB kompenseras för detta värde ge-
nom att tilldelas 20 100 stamaktier i Coeli Private Equity AB 
som fusionsvederlag. Antalet stamaktier som Coeli Private 
Equity Management II AB erhåller har beräknats baserat på 
de kvarvarande förvaltningsavgifterna samt den förväntade 
livslängden i Årsfonderna. Dessa förvaltningsavgifter rabat-
teras med 33 procent i respektive Årsfond och för den fram-
räknade summan erhåller Coeli Private Equity Management 
II AB stamaktier i CPE med samma villkor som övriga inves-
terare.

CPE 2009:s och övriga Årsfonders utestående preferensak-
tier P1 åsätts därutöver ett värde baserat på den vinstdel-
ningsrätt (s.k. carried interest) motsvarande 20 procent av 
den del av avkastningen i CPE 2009 som överstiger tröskel-
räntan på 7 procent per år. I samband med det har styrel-
serna beaktat såväl tidsvärdet på nämnda utdelningsrätt som 
risken för att ingen vinstdelning erhålls. Coeli Private Equity 
Management II AB kompenseras för detta värde genom att 
erhålla 900 000 stamaktier serie II i CPE som fusionsveder-
lag. Det innebär att Coeli Private Equity Management II AB, 
med beaktande av de 500 000 stamaktier av serie II som är 
utestående och som redan innan fusionen innehas av Coeli 
Private Equity Management II AB, efter fusionen kommer att 
inneha totalt 1 400 000 stamaktier serie II, vilket kommer 
motsvara maximalt 14 procent av det totala antalet aktier i 
CPE. 

Styrelsens bedömning
Styrelserna för CPE och CPE 2009 anser att Fusionen är till 
fördel för respektive bolag och dess aktieägare samt för ak-
tieägarna i de övriga Årsfonderna som också avses att fu-
sioneras in i CPE. Båda styrelserna anser även att utbytesre-
lationen är skälig och fusionsplanen är granskad av PwC, se 
nedan granskningsberättelse.

FUSIONSVEDERLAG M.M.
CPE ska erlägga fusionsvederlaget till aktieägare i CPE 2009 
i enlighet med vad som framgår nedan.

Fusionsvederlag i form av stamaktier och stamaktier serie II
Fusionsvederlaget kommer att utgöras av nya aktier av ak-
tieslagen stamaktier och stamaktier serie II i CPE. Såväl stam-
aktie som stamaktie serie II berättigar till en röst var och de 
båda aktieslagen har således samma rösträtt.

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 el-
ler i samband med att bolaget likvideras, har erhållit utdel-
ning med ett belopp motsvarande 115 procent av det med-
elvärde som kommer att åsättas stamaktier i samband med 
att aktie av sådant aktieslag utges som fusionsvederlag vid 
Fusionen samt fusionen av övriga Årsfonder, dock lägst ak-
tiens kvotvärde.

Genom ett obligatoriskt omvandlingsförbehåll i bolagsord-
ningen för Coeli Private Equity kommer samtliga aktier av 
stamaktier serie II att omvandlas till stamaktier när innehava-
re av stamaktier, genom utdelning eller genom annan värde-
överföring enligt 17 kap 2 § aktiebolagslagen, har erhållit ett 
belopp motsvarande den ovan angivna nivån om 115 procent.

Med beaktande av vad som anges ovan avseende utbytesre-
lationen för fusionsvederlaget i avsnittet ”Fastställandet av 
utbytesrelation för fusionsvederlaget och omständigheter av 
vikt vid bedömande av Fusionens lämplighet” kommer inne-
havarna av aktier i CPE 2009 erhålla fusionsvederlag i form 
av stamaktier och stamaktier serie II i CPE enligt följande.

En preferensaktie P1 i CPE 2009 berättigar innehavaren att 
erhålla fusionsvederlag i form av 0,0402 nya stamaktier och 
0,2 nya stamaktier serie II i CPE.

En preferensaktie P2 i CPE 2009 berättigar innehavaren att 
erhålla fusionsvederlag i form av 3,8470 nya stamaktier i CPE.

En aktieägare i CPE 2009 som innehar 100 preferensaktier P1 
erhåller sålunda 4,02 stamaktier och 20 stamaktier serie II i 
CPE. En aktieägare i CPE 2009 som innehar 100 preferensak-
tier P2 erhåller sålunda 384,70 stamaktier i CPE.

Fraktioner
Endast hela aktier i CPE kommer att erläggas som fusions-
vederlag till aktieägare i CPE 2009. CPE och CPE 2009 
kommer att uppdraga emissionsinstitutet Aktieinvest att 
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lägga samman alla uppkomna fraktioner av stamaktier i CPE 
(”Fraktioner”) som inte berättigar till en hel stamaktie P1 i 
CPE som fusionsvederlag och därefter sälja dessa aktier till 
Coeli Private Equity Management II AB, som har åtagit sig 
att förvärva samtliga sådana aktier. Redovisning av försälj-
ningslikviden från försäljningen av de aktier som motsvarar 
Fraktionerna ska ske genom Aktieinvests försorg och försälj-
ningslikviden därefter utbetalas till de som är berättigade till 
det i proportion till värdet av de Fraktioner som de innehar 
omedelbart före försäljningen. Denna betalning ska ske se-
nast tio bankdagar efter sådan försäljning av Fraktionerna.

Skulle inte det sammanlagda antalet Fraktioner motsvara ett 
helt antal aktier kommer Coeli Private Equity AB att tillskjuta 
motsvarande belopp i kontanter, det vill säga högst ett be-
lopp motsvarande försäljningslikviden för en aktie vid den 
beskrivna försäljningen.

Aktieemission
Emissionen av nya aktier i CPE ska godkännas av aktieägarna 
i CPE på den extra bolagsstämma som bl.a. även kommer att 
pröva frågan om godkännande av Fusionsplanen.

De CPE-aktier som ska utges som fusionsvederlag ska med-
föra rätt till vinstutdelning första gången på den avstäm-
ningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de 
nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

CPEs aktiekapital, som uppgår till 500 000 kronor, kommer 
efter Fusionen att öka med 9 500 000 kronor till högst 10 
000 000 kronor genom att högst 8 600 000 nya stamaktier 
och högst 900 000 nya stamaktier serie II emitteras.

Antal aktier samt fördelningen av aktier mellan de båda ak-
tieslagen i CPE före och efter Fusionen framgår av tabellen 
nedan.

Stamaktier Stamaktier 
serie II

Totalt

Antal aktier i CPE 
före fusion

- 500 000 500 000

Nyemitterade 
aktier i CPE till 
följd av fusion av 
CPE 2009

727 555 100 000

Nyemitterade 
aktier i CPE till 
följd av fusion av 
övriga Årsfonder 

7 872 445 800 000

Totalt 
(efter fusion):

8 600 000 1 400 000 10 000 000

REDOVISNING AV FUSIONSVEDERLAG
De aktieägare som är upptagna i den av Euroclear Sweden 
AB förda aktieboken för CPE 2009 per dagen för Bolags-
verkets registrering av Fusionen är berättigade att erhålla 
fusionsvederlag (se vidare nedan under avsnittet ”Fusionens 
Genomförande”).

I den mån inte annat följer av nedanstående ska fusionsve-
derlaget redovisas (erläggas) genom att Euroclear Sweden 
AB, efter att Bolagsverket registrerat Fusionen, på varje ved-
erlagsberättigads VP-konto registrerar det antal CPE-aktier 
som tillkommer denne. Samtidigt ska dennes aktieinnehav i 
CPE 2009 avregistreras från samma konto. Notera att i Euro-
clear Sweden AB:s system benämns CPEs stamaktier för AK 
och stamaktier serie II för AK A 2.

Redovisningen av försäljningslikviden från försäljningen av 
Fraktioner enligt ovan ska ske genom Aktieinvests försorg. 
Redovisningen ska ske senast tio bankdagar efter sådan för-
säljning. Om aktierna i CPE 2009 är pantsatta vid tidpunkten 
för redovisningen av fusionsvederlaget ska redovisning ske 
till panthavaren och om aktierna i CPE 2009 är förvaltarre-
gistrerade ska redovisning ske till förvaltaren.

Registrering av Fusionen beräknas ske i april-maj 2019.

ÅTAGANDEN FÖR PERIODEN FÖRE FUSIONEN
CPE och CPE 2009 har åtagit sig att, fram till den dag då Fu-
sionen registreras hos Bolagsverket, fortsätta att bedriva sina 
respektive verksamheter på sedvanligt sätt. Vidare har CPE 
och CPE 2009 åtagit sig att inte utan föregående skriftligt 
medgivande från det andra bolaget:

a) besluta om eller betala utdelning eller göra någon annan 
värdeöverföring till aktieägare (med undantag för den vinst-
utdelning som CPE 2009 och övriga Årsfonder avser att fatta 
beslut om vid bolagsstämman i januari 2019 och som avser 
utdelning till Coeli Private Equity Management II AB för rä-
kenskapsåret 2018);

b) emittera aktier eller andra värdepapper (med undantag 
för de nyemitterade aktier som ska utgöra fusionsvederlag);

c) förvärva, avyttra eller avtala om att förvärva eller avyttra 
betydande aktieinnehav, verksamheter eller tillgångar;

d) ingå eller ändra betydande avtal eller andra överenskom-
melser eller uppta nya betydande lån, utöver vad som faller 
inom respektive bolags normala affärsverksamhet; eller

e) ändra bolagsordning, med undantag för ändringar som är 
ett led i genomförandet av Fusionen.

Parterna åtar sig även att vidta samtliga nödvändiga åtgär-
der som krävs för att fullfölja samgåendet på de villkor som 
anges i Fusionsplanen.

VILLKOR FÖR FUSIONEN
Genomförande av Fusionen villkoras av:
a) att aktieägarna i CPE vid en bolagsstämma i CPE beslutar 
om att (i) godkänna Fusionsplanen, (ii) godkänna styrelsens 
beslut om emission av de aktier som utgör fusionsvederlag 
och (iii) anta ny bolagsordning med de ändringar som är ett 
led i genomförandet av Fusionen;
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b) att aktieägarna i CPE 2009 vid en bolagsstämma i CPE 
2009 godkänner Fusionsplanen och utdelning avseende pre-
ferensaktier P1 för räkenskapsåret 2018 samt att aktieägarna 
i minst ytterligare sex (6) av nio (9) Årsfonder vid en bolags-
stämma godkänner relevanta Fusionsplaner;

c) att erforderliga godkännanden av de ägarförändringar 
som sker till följd av Fusionerna, i den utsträckning så krävs, 
har inhämtats och erhållits från berörda avtalsparter i enlig-
het med de investeringsavtal som ingåtts av respektive Års-
fond;

d) att alla tillstånd och godkännanden från myndigheter som 
är nödvändiga för Fusionen har erhållits på villkor som är ac-
ceptabla för CPE respektive CPE 2009, enligt respektive sty-
relses bedömning;

e) att Fusionen inte helt eller delvis omöjliggörs eller väsent-
ligen försvåras på grund av lagar, domstolsbeslut, myndig-
hetsbeslut eller liknande; och

f) att inte någon förändring, omständighet eller händelse el-
ler följd av förändringar, omständigheter eller händelser har 
inträffat som haft, eller som rimligen skulle kunna förväntas 
ha, en väsentlig negativ effekt på den finansiella ställningen 
eller verksamheten för CPE efter sammanslagningen, inne-
fattande bl.a. CPEs eller CPE 2009:s omsättning, resultat, 
likviditet, soliditet, eget kapital, tillgångar eller att – enligt 
styrelsernas bedömning – inte tillräckligt många Årsfonder 
har godkänt framlagd fusionsplan och därmed inte kommer 
att gå vidare med fusionsförfarandet.

Har de villkor för genomförandet av Fusionen som framgår 
av detta avsnitt inte uppfyllts och Genomförandet (enligt de-
finition i avsnitt 7) inte skett senast den 30 juni 2019 kommer 
Fusionen inte att genomföras och denna Fusionsplan upphö-
ra att gälla, dock att Fusionen ska avbrytas och Fusionspla-
nen upphöra att gälla endast, i den mån det är tillåtet enligt 
tillämplig lag, om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig 
betydelse för Fusionen eller för det sammanslagna bolaget. 
Styrelserna förbehåller sig rätten att genom ett gemensamt 
beslut helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av vill-
koren i detta avsnitt.

Styrelserna har, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, 
rätt att genom ett gemensamt beslut bestämma att skjuta 
upp det senaste datumet för uppfyllande av villkoren för ge-
nomförandet av Fusionen från den 30 juni 2019 till ett senare 
datum.

FUSIONENS GENOMFÖRANDE
Fusionens planerade registrering
Under förutsättning att de villkor för Fusionen som framgår 
av avsnitt 6 ovan har uppfyllts kommer Fusionen att få rätts-
verkan från den dag då Bolagsverket registrerar Fusionen 
(”Genomförandet”). Med hänsyn bl.a. till den tid som regist-
reringsprocessen vid Bolagsverket tar i anspråk förväntas 

datumet för sådan registrering infalla under april-maj 2019. 
Bolagen kommer senare att offentliggöra vilken dag Bolags-
verket kommer att registrera Fusionen.

Planerad tidpunkt för CPE 2009 upplösning
CPE 2009 upplöses och dess tillgångar och skulder övertas 
av CPE i och med Genomförandet.

Notering av de nyemitterade aktier som utgör fusionsve-
derlag
CPE kommer efter det att Fusionen samt övriga fusioner av 
Årsfonderna är genomförda att ansöka om upptagande till 
handel på NGM AIF av de nya aktier av serie stamaktier som 
kommer att emitteras av CPE.

Arbetet med att uppta stamaktier i CPE till handel kommer 
att ske under det första halvåret 2019 och första dag för han-
del med sådana nya aktier beräknas bli omkring 19 juni 2019.

INNEHAVARE AV VÄRDEPAPPER MED SÄRSKILDA RÄTTIG-
HETER
Det föreligger inte några utestående teckningsoptioner, kon-
vertibler eller andra finansiella instrument med särskilda rät-
tigheter i CPE eller i CPE 2009.

ARVODE M.M. I ANLEDNING AV FUSIONEN
Något särskilt arvode eller annan förmån, i den mening som 
avses i aktiebolagslagen (2005:551), ska inte utgå till styrel-
seledamot eller verkställande direktör i CPE eller CPE 2009.

Arvoden till revisorerna i CPE och CPE 2009 för deras ytt-
randen över Fusionsplanen samt för granskning av informa-
tionsdokument och pressmeddelanden ska utgå enligt god-
känd räkning.

Övrigt
Verkställande direktören i CPE och verkställande direktö-
ren i CPE 2009 ska äga rätt att gemensamt vidta de smärre 
förändringar i Fusionsplanen som kan visa sig erforderliga i 
samband med registrering av Fusionsplanen eller Fusionen 
hos Bolagsverket eller för Euroclear Sweden AB:s hantering i 
samband med fusionsvederlagets redovisning.

Till Fusionsplanen bilägges även:

1. CPEs delårsrapport för perioden 15 augusti 2018 till 20 no-
vember 2018.

2. CPE 2009 årsredovisningar för räkenskapsåren 2015, 2016 
och 2017 samt delårsrapport för perioden från 1 januari 2018 
– 30 juni 2018.

3. Revisorernas yttranden enligt 23 kap. 11 § aktiebolagsla-
gen.
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Styrelsen för Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168-
1019 ("CPE"), med säte i Stockholm, och styrelsen för Coeli 
Private Equity 2010 AB (publ), org. nr. 556790-3330 ("CPE 
2010"), med säte i Stockholm, har träffat överenskommelse 
om fusion mellan CPE och CPE 2010 enligt 23 kap. 1 § aktie-
bolagslagen (2005:551) (”Fusionen”). Fusionen ska ske ge-
nom absorption med CPE som övertagande bolag och CPE 
2010 som överlåtande bolag.

I anledning härav har styrelserna för CPE och CPE 2010 upp-
rättat följande gemensamma fusionsplan (”Fusionsplanen”).

BAKGRUND OCH MOTIV FÖR FUSIONEN
Bakgrund
CPE är ett nystartat aktiebolag och ett helägt dotterbolag till 
Coeli Private Equity Management II AB, org. nr. 559031-2723. 
CPE har för närvarande, innan Fusionen, ingen pågående 
verksamhet, utan har skapats i syfte att vara övertagande 
bolag i samband med genomförandet av en sammanslag-
ning av de årsfonder som etablerats inom Coeligruppen un-
der perioden från år 2007 till 2015, innefattande Coeli Private 
Equity 2007 AB (publ), org. nr. 556721-0900, Coeli Private 
Equity 2008 AB (publ), org. nr. 556740-3273, Coeli Private 
Equity 2009 AB (publ), org. nr. 556762-6873, Coeli Private 
Equity 2010 AB (publ), org. nr. 556790-3330, Coeli Private 
Equity 2011 AB (publ), org. nr. 556820-5941, Coeli Private 
Equity 2012 AB (publ), org. nr. 556864-4537, Coeli Private 
Equity 2013 AB (publ), org. nr. 556907-7943, Coeli Private 
Equity 2014 AB (publ), org. nr. 556942-5936 samt Coeli Pri-
vate Equity 2015 AB (publ), org. nr. 556981-3628 (var för sig 
”Årsfond”, gemensamt ”Årsfonderna”).

Styrelserna i CPE och CPE 2010 har utrett förutsättningarna 
för ett samgående mellan de båda bolagen samt övriga Års-
fonder, genom absorption med CPE som övertagande bolag 
och CPE 2010 och övriga Årsfonder som överlåtande bolag, 
och anser att det skulle medföra huvudsakligen följande för-
delar för aktieägarna i CPE 2010 och övriga Årsfonder.

Mer attraktivt investeringsalternativ
CPE 2010:s och övriga årsfonders verksamhet består i att 
med egna medel göra olika riskkapitalinvesteringar, främst 
i nordiska riskkapitalfonder. Styrelserna i CPE och CPE 2010 
gör bedömningen att en sammanslagning av CPE och CPE 
2010 samt övriga Årsfonder kommer att skapa ett flertal för-
delar för aktieägarna.

Genom samgåendet av CPE och CPE 2010 samt övriga Års-
fonder kommer Årsfondernas befintliga och nya investerare 
att få en långsiktig investering i ett bolag med exponering 
mot Private Equity-marknaden, med ett effektivt kapitalut-
nyttjande genom att CPE efter sammanslagningen kommer 
att ha mer kapital och därmed kan göra löpande investering-
ar utan att behöva beakta en enskild Årsfonds levnadstid.

En betydande fördel är den förbättrade avkastningsstruk-
turen som införs i och med fusionen vilken innebär att al-
lokeringen av vinstmedel förbättras för investerarna genom 

att förvaltningsavgiften sänks från tidigare 1,0 procent i Års-
fonderna till 0,3 procent i CPE samt att den tidigare årliga 
utdelningen som CPE 2010 och övriga Årsfonder betalade till 
Coeli Asset Management AB om 1,5 procent försvinner.

Avsikten är vidare att ansöka om notering av det samman-
slagna bolagets stamaktier på NGM AIF och styrelserna be-
dömer att det kommer leda till en bättre kundupplevelse för 
investerarna med ökad transparens och likviditet i aktien. 
Genom samgåendet skapas även ett bolag med ett betyd-
ligt större marknadsvärde, vilket sannolikt kommer leda till 
ett ökat intresse från en bredare krets av aktieanalytiker och 
investerare. Det förväntas i sin tur att leda till en fungerande 
andrahandsmarknad som gör att investeraren kan sälja av ak-
tieinnehav när denne så önskar.

En annan fördel är att CPE efter sammanslagningen generellt 
sett kommer att ha lägre kostnader i förhållande till det för-
valtade kapitalet. Dels för att de fasta kostnaderna kommer 
att slås ut över ett betydligt större kapital och antal investe-
rare, dels för att CPE i högre utsträckning kommer att kunna 
göra långsiktiga åtaganden mot underliggande riskkapital-
fonder. Andra kostnadssynergier som sammanslagningen 
bedöms leda till är minskade kostnader för notering, redovis-
ning, rådgivare, personal och andra kostnader förknippade 
med Årsfonderna. 

Mot bakgrund av ovanstående gör styrelserna i CPE och CPE 
2010 bedömningen att samgåendet av CPE och CPE 2010 
samt övriga Årsfonder skapar ett bolag med betydande för-
delar för aktieägarna i det nya sammanlagda bolaget.

Val av samgåendemetod
Styrelserna för CPE och CPE 2010 anser att samgåendet ska 
genomföras som en aktiebolagsrättslig fusion av bolagen, 
varvid båda bolagens aktieägare ges möjlighet att godkänna 
samgåendet på extra bolagsstämma i respektive bolag. De 
båda bolagens styrelser anser att en fusion är ett lämpligt 
sätt för två bolag (samt övriga åtta Årsfonder) att gå sam-
man när avsikten, som i detta fall, är att slå samman och 
samla alla tillgångar i respektive Årsfond i ett och samma bo-
lag som sedan ska ägas gemensamt av samtliga de personer 
som för närvarande är aktieägare i respektive Årsfond. Båda 
styrelserna deltar aktivt i arbetet med samgåendet.

Extra bolagsstämmor i CPE och CPE 2010 kommer att hållas 
den 30 januari 2019.

FASTSTÄLLANDET AV UTBYTESRELATION FÖR FUSIONS-
VEDERLAGET OCH OMSTÄNDIGHETER AV VIKT VID BEDÖ-
MANDE AV FUSIONENS LÄMPLIGHET
Utbytesrelationen har bestämts i avsikt att ge aktieägarna i 
CPE 2010 och övriga Årsfonder som ska slås samman en rätt-
vis fördelning av det sammanslagna bolaget för respektive 
Årsfonds ägarkrets. Vid bestämmandet av en skälig och rätt-
vis utbytesrelation för såväl CPEs som CPE 2010 och övriga 
Årsfonders aktieägare, har styrelserna för de båda bolagen 
beaktat flera faktorer.
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Utbytesrelation avseende Preferensaktie P2 i CPE 2010
Styrelserna har vid värdering av CPE 2010:s och övriga Års-
fonders utestående Preferensaktie P2 baserat värdet på 
redovisat eget kapital i respektive Årsfond per den 30 juni 
2018, justerat för väsentliga förändringar under perioden 
fram till och med den 15 oktober 2018. Sådana väsentliga för-
ändringar kan exempelvis utgöras av s.k. exits (avyttring av 
innehav i de underliggande riskkapitalfonderna). CPE 2010 
och övriga Årsfonder upprättar sin redovisning baserat på 
att finansiella instrument och därmed de underliggande fon-
dinnehaven värderas till verkligt värde. Beträffande de olika 
bolagens innehav i underliggande riskkapitalfonder har sty-
relserna utgått från de värderingar av fonderna som rappor-
terats av förvaltarna i respektive fond och som i samtliga fall 
har baserats på och upprättats i enlighet med Invest Europe 
Investor Reporting Guidelines utgivna av Invest Europe, (tidi-
gare European Private Equity & Venture Capital Association, 
EVCA).

Utbytesrelation avseende Preferensaktier P1 i CPE 2010
Styrelserna har vid värdering av CPE 2010:s och övriga Års-
fonders utestående preferensaktier P1 (som numera i samt-
liga fall innehas av Coeli Private Equity Management II AB) 
baserat värdet på (i) kvotvärdet på de aktier som Coeli Pri-
vate Equity Management II AB innehar och (ii) de preferens-
rättigheter som dessa preferensaktier P1 ger i form av för-
valtningsavgift och utdelningsrätt om 1,5 procent av i Coeli 
Private Equity 2010 AB totalt inbetalt kapital. Coeli Private 
Equity Management II AB kompenseras för detta värde ge-
nom att tilldelas 42 912 stamaktier i Coeli Private Equity AB 
som fusionsvederlag. Antalet stamaktier som Coeli Private 
Equity Management II AB erhåller har beräknats baserat på 
de kvarvarande förvaltningsavgifterna samt den förväntade 
livslängden i Årsfonderna. Dessa förvaltningsavgifter rabat-
teras med 33 procent i respektive Årsfond och för den fram-
räknade summan erhåller Coeli Private Equity Management 
II AB stamaktier i CPE med samma villkor som övriga inves-
terare.

CPE 2010:s och övriga Årsfonders utestående preferensak-
tier P1 åsätts därutöver ett värde baserat på den vinstdel-
ningsrätt (s.k. carried interest) motsvarande 20 procent av 
den del av avkastningen i CPE 2010 som överstiger tröskel-
räntan på 5 procent per år. I samband med det har styrel-
serna beaktat såväl tidsvärdet på nämnda utdelningsrätt som 
risken för att ingen vinstdelning erhålls. Coeli Private Equity 
Management II AB kompenseras för detta värde genom att 
erhålla 900 000 stamaktier serie II i CPE som fusionsveder-
lag. Det innebär att Coeli Private Equity Management II AB, 
med beaktande av de 500 000 stamaktier av serie II som är 
utestående och som redan innan fusionen innehas av Coeli 
Private Equity Management II AB, efter fusionen kommer att 
inneha totalt 1 400 000 stamaktier serie II, vilket kommer 
motsvara maximalt 14 procent av det totala antalet aktier i 
CPE. 

Styrelsens bedömning
Styrelserna för CPE och CPE 2010 anser att Fusionen är till 
fördel för respektive bolag och dess aktieägare samt för ak-
tieägarna i de övriga Årsfonderna som också avses att fu-
sioneras in i CPE. Båda styrelserna anser även att utbytesre-
lationen är skälig och fusionsplanen är granskad av PwC, se 
nedan granskningsberättelse.

FUSIONSVEDERLAG M.M.
CPE ska erlägga fusionsvederlaget till aktieägare i CPE 2010 
i enlighet med vad som framgår nedan.

Fusionsvederlag i form av stamaktier och stamaktier serie II
Fusionsvederlaget kommer att utgöras av nya aktier av ak-
tieslagen stamaktier och stamaktier serie II i CPE. Såväl stam-
aktie som stamaktie serie II berättigar till en röst var och de 
båda aktieslagen har således samma rösträtt.

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 el-
ler i samband med att bolaget likvideras, har erhållit utdel-
ning med ett belopp motsvarande 115 procent av det med-
elvärde som kommer att åsättas stamaktier i samband med 
att aktie av sådant aktieslag utges som fusionsvederlag vid 
Fusionen samt fusionen av övriga Årsfonder, dock lägst ak-
tiens kvotvärde.

Genom ett obligatoriskt omvandlingsförbehåll i bolagsord-
ningen för Coeli Private Equity kommer samtliga aktier av 
stamaktier serie II att omvandlas till stamaktier när innehava-
re av stamaktier, genom utdelning eller genom annan värde-
överföring enligt 17 kap 2 § aktiebolagslagen, har erhållit ett 
belopp motsvarande den ovan angivna nivån om 115 procent.

Med beaktande av vad som anges ovan avseende utbytesre-
lationen för fusionsvederlaget i avsnittet ”Fastställandet av 
utbytesrelation för fusionsvederlaget och omständigheter av 
vikt vid bedömande av Fusionens lämplighet” kommer inne-
havarna av aktier i CPE 2010 erhålla fusionsvederlag i form av 
stamaktier och stamaktier serie II i CPE enligt följande.

En preferensaktie P1 i CPE 2010 berättigar innehavaren att 
erhålla fusionsvederlag i form av 0,0858 nya stamaktier och 
0,2 nya stamaktier serie II i CPE.

En preferensaktie P2 i CPE 2010 berättigar innehavaren att 
erhålla fusionsvederlag i form av 2,8869 nya stamaktier i CPE.

En aktieägare i CPE 2010 som innehar 100 preferensaktier P1 
erhåller sålunda 8,58 stamaktier och 20 stamaktier serie II i 
CPE. En aktieägare i CPE 2010 som innehar 100 preferensak-
tier P2 erhåller sålunda 288,69 stamaktier i CPE.

Fraktioner
Endast hela aktier i CPE kommer att erläggas som fusionsve-
derlag till aktieägare i CPE 2010. CPE och CPE 2010 kommer 
att uppdraga emissionsinstitutet Aktieinvest att lägga sam-
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man alla uppkomna fraktioner av stamaktier i CPE (”Frak-
tioner”) som inte berättigar till en hel stamaktie i CPE som 
fusionsvederlag och därefter sälja dessa aktier till Coeli Priva-
te Equity Management II AB, som har åtagit sig att förvärva 
samtliga sådana aktier. Redovisning av försäljningslikviden 
från försäljningen av de aktier som motsvarar Fraktionerna 
ska ske genom Aktieinvests försorg och försäljningslikviden 
därefter utbetalas till de som är berättigade till det i propor-
tion till värdet av de Fraktioner som de innehar omedelbart 
före försäljningen. Denna betalning ska ske senast tio bank-
dagar efter sådan försäljning av Fraktionerna.

Skulle inte det sammanlagda antalet Fraktioner motsvara ett 
helt antal aktier kommer Coeli Private Equity AB att tillskjuta 
motsvarande belopp i kontanter, det vill säga högst ett be-
lopp motsvarande försäljningslikviden för en aktie vid den 
beskrivna försäljningen.

Aktieemission
Emissionen av nya aktier i CPE ska godkännas av aktieägarna 
i CPE på den extra bolagsstämma som bl.a. även kommer att 
pröva frågan om godkännande av Fusionsplanen.

De CPE-aktier som ska utges som fusionsvederlag ska med-
föra rätt till vinstutdelning första gången på den avstäm-
ningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de 
nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

CPEs aktiekapital, som uppgår till 500 000 kronor, kommer 
efter Fusionen att öka med 9 500 000 kronor till högst 10 
000 000 kronor genom att högst 8 600 000 nya stamaktier 
och högst 900 000 nya stamaktier serie II emitteras.

Antal aktier samt fördelningen av aktier mellan de båda ak-
tieslagen i CPE före och efter Fusionen framgår av tabellen 
nedan.

Stamaktier Stamaktier 
serie II

Totalt

Antal aktier i CPE 
före fusion

- 500 000 500 000

Nyemitterade 
aktier i CPE till 
följd av fusion av 
CPE 2010

1 264 887 100 000

Nyemitterade 
aktier i CPE till 
följd av fusion av 
övriga Årsfonder 

7 335 113 800 000

Totalt 
(efter fusion):

8 600 000 1 400 000 10 000 000

REDOVISNING AV FUSIONSVEDERLAG
De aktieägare som är upptagna i den av Euroclear Sweden 
AB förda aktieboken för CPE 2010 per dagen för Bolagsver-
kets registrering av Fusionen är berättigade att erhålla fu-
sionsvederlag (se vidare nedan under avsnittet ”Fusionens 
Genomförande”).

I den mån inte annat följer av nedanstående ska fusionsve-
derlaget redovisas (erläggas) genom att Euroclear Sweden 
AB, efter att Bolagsverket registrerat Fusionen, på varje ved-
erlagsberättigads VP-konto registrerar det antal CPE-aktier 
som tillkommer denne. Samtidigt ska dennes aktieinnehav i 
CPE 2010 avregistreras från samma konto. Notera att i Euro-
clear Sweden AB:s system benämns CPEs stamaktier för AK 
och stamaktier serie II för AK A 2.

Redovisningen av försäljningslikviden från försäljningen av 
Fraktioner enligt ovan ska ske genom Aktieinvests försorg. 
Redovisningen ska ske senast tio bankdagar efter sådan för-
säljning. Om aktierna i CPE 2010 är pantsatta vid tidpunkten 
för redovisningen av fusionsvederlaget ska redovisning ske 
till panthavaren och om aktierna i CPE 2010 är förvaltarre-
gistrerade ska redovisning ske till förvaltaren.

Registrering av Fusionen beräknas ske i april-maj 2019.

ÅTAGANDEN FÖR PERIODEN FÖRE FUSIONEN
CPE och CPE 2010 har åtagit sig att, fram till den dag då Fu-
sionen registreras hos Bolagsverket, fortsätta att bedriva sina 
respektive verksamheter på sedvanligt sätt. Vidare har CPE 
och CPE 2010 åtagit sig att inte utan föregående skriftligt 
medgivande från det andra bolaget:

a) besluta om eller betala utdelning eller göra någon annan 
värdeöverföring till aktieägare (med undantag för den vinst-
utdelning som CPE 2010 och övriga Årsfonder avser att fatta 
beslut om vid bolagsstämman i januari 2019 och som avser 
utdelning till Coeli Private Equity Management II AB för rä-
kenskapsåret 2018);

b) emittera aktier eller andra värdepapper (med undantag 
för de nyemitterade aktier som ska utgöra fusionsvederlag);

c) förvärva, avyttra eller avtala om att förvärva eller avyttra 
betydande aktieinnehav, verksamheter eller tillgångar;

d) ingå eller ändra betydande avtal eller andra överenskom-
melser eller uppta nya betydande lån, utöver vad som faller 
inom respektive bolags normala affärsverksamhet; eller

e) ändra bolagsordning, med undantag för ändringar som är 
ett led i genomförandet av Fusionen.
Parterna åtar sig även att vidta samtliga nödvändiga åtgär-
der som krävs för att fullfölja samgåendet på de villkor som 
anges i Fusionsplanen.

VILLKOR FÖR FUSIONEN
Genomförande av Fusionen villkoras av:
a) att aktieägarna i CPE vid en bolagsstämma i CPE beslutar 
om att (i) godkänna Fusionsplanen, (ii) godkänna styrelsens 
beslut om emission av de aktier som utgör fusionsvederlag 
och (iii) anta ny bolagsordning med de ändringar som är ett 
led i genomförandet av Fusionen;
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b) att aktieägarna i CPE 2010 vid en bolagsstämma i CPE 
2010 godkänner Fusionsplanen och utdelning avseende pre-
ferensaktier P1 för räkenskapsåret 2018 samt att aktieägarna 
i minst ytterligare sex (6) av nio (9) Årsfonder vid en bolags-
stämma godkänner relevanta Fusionsplaner;

c) att erforderliga godkännanden av de ägarförändringar 
som sker till följd av Fusionerna, i den utsträckning så krävs, 
har inhämtats och erhållits från berörda avtalsparter i enlig-
het med de investeringsavtal som ingåtts av respektive Års-
fond;

d) att alla tillstånd och godkännanden från myndigheter som 
är nödvändiga för Fusionen har erhållits på villkor som är ac-
ceptabla för CPE respektive CPE 2010, enligt respektive sty-
relses bedömning;

e) att Fusionen inte helt eller delvis omöjliggörs eller väsent-
ligen försvåras på grund av lagar, domstolsbeslut, myndig-
hetsbeslut eller liknande; och

f) att inte någon förändring, omständighet eller händelse el-
ler följd av förändringar, omständigheter eller händelser har 
inträffat som haft, eller som rimligen skulle kunna förväntas 
ha, en väsentlig negativ effekt på den finansiella ställningen 
eller verksamheten för CPE efter sammanslagningen, inne-
fattande bl.a. CPEs eller CPE 2010:s omsättning, resultat, lik-
viditet, soliditet, eget kapital, tillgångar eller att – enligt sty-
relsernas bedömning – inte tillräckligt många Årsfonder har 
godkänt framlagd fusionsplan och därmed inte kommer att 
gå vidare med fusionsförfarandet.

Har de villkor för genomförandet av Fusionen som framgår 
av detta avsnitt inte uppfyllts och Genomförandet (enligt de-
finition i avsnitt 7) inte skett senast den 30 juni 2019 kommer 
Fusionen inte att genomföras och denna Fusionsplan upphö-
ra att gälla, dock att Fusionen ska avbrytas och Fusionspla-
nen upphöra att gälla endast, i den mån det är tillåtet enligt 
tillämplig lag, om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig 
betydelse för Fusionen eller för det sammanslagna bolaget. 
Styrelserna förbehåller sig rätten att genom ett gemensamt 
beslut helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av vill-
koren i detta avsnitt.

Styrelserna har, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, 
rätt att genom ett gemensamt beslut bestämma att skjuta 
upp det senaste datumet för uppfyllande av villkoren för ge-
nomförandet av Fusionen från den 30 juni 2019 till ett senare 
datum.

FUSIONENS GENOMFÖRANDE
Fusionens planerade registrering
Under förutsättning att de villkor för Fusionen som framgår 
av avsnitt 6 ovan har uppfyllts kommer Fusionen att få rätts-
verkan från den dag då Bolagsverket registrerar Fusionen 
(”Genomförandet”). Med hänsyn bl.a. till den tid som regist-
reringsprocessen vid Bolagsverket tar i anspråk förväntas 

datumet för sådan registrering infalla under april-maj 2019. 
Bolagen kommer senare att offentliggöra vilken dag Bolags-
verket kommer att registrera Fusionen.

Planerad tidpunkt för CPE 2010 upplösning
CPE 2010 upplöses och dess tillgångar och skulder övertas 
av CPE i och med Genomförandet.

Notering av de nyemitterade aktier som utgör fusionsve-
derlag
CPE kommer efter det att Fusionen samt övriga fusioner av 
Årsfonderna är genomförda att ansöka om upptagande till 
handel på NGM AIF av de nya aktier av serie stamaktier som 
kommer att emitteras av CPE.

Arbetet med att uppta stamaktier i CPE till handel kommer 
att ske under det första halvåret 2019 och första dag för han-
del med sådana nya aktier beräknas bli omkring 19 juni 2019.

INNEHAVARE AV VÄRDEPAPPER MED SÄRSKILDA RÄTTIG-
HETER
Det föreligger inte några utestående teckningsoptioner, kon-
vertibler eller andra finansiella instrument med särskilda rät-
tigheter i CPE eller i CPE 2010.

ARVODE M.M. I ANLEDNING AV FUSIONEN
Något särskilt arvode eller annan förmån, i den mening som 
avses i aktiebolagslagen (2005:551), ska inte utgå till styrel-
seledamot eller verkställande direktör i CPE eller CPE 2010.

Arvoden till revisorerna i CPE och CPE 2010 för deras ytt-
randen över Fusionsplanen samt för granskning av informa-
tionsdokument och pressmeddelanden ska utgå enligt god-
känd räkning.

Övrigt
Verkställande direktören i CPE och verkställande direktö-
ren i CPE 2010 ska äga rätt att gemensamt vidta de smärre 
förändringar i Fusionsplanen som kan visa sig erforderliga i 
samband med registrering av Fusionsplanen eller Fusionen 
hos Bolagsverket eller för Euroclear Sweden AB:s hantering i 
samband med fusionsvederlagets redovisning.

Till Fusionsplanen bilägges även:

1. CPEs delårsrapport för perioden 15 augusti 2018 till 20 no-
vember 2018.

2. CPE 2010 årsredovisningar för räkenskapsåren 2015, 2016 
och 2017 samt delårsrapport för perioden från 1 januari 2018 
– 30 juni 2018.

3. Revisorernas yttranden enligt 23 kap. 11 § aktiebolagsla-
gen.
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Styrelsen för Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168-
1019 ("CPE"), med säte i Stockholm, och styrelsen för Coeli 
Private Equity 2011 AB (publ), org. nr. 556820-5941 ("CPE 
2011"), med säte i Stockholm, har träffat överenskommelse 
om fusion mellan CPE och CPE 2011 enligt 23 kap. 1 § aktiebo-
lagslagen (2005:551) (”Fusionen”). Fusionen ska ske genom 
absorption med CPE som övertagande bolag och CPE 2011 
som överlåtande bolag.

I anledning härav har styrelserna för CPE och CPE 2011 upp-
rättat följande gemensamma fusionsplan (”Fusionsplanen”).

BAKGRUND OCH MOTIV FÖR FUSIONEN
Bakgrund
CPE är ett nystartat aktiebolag och ett helägt dotterbolag till 
Coeli Private Equity Management II AB, org. nr. 559031-2723. 
CPE har för närvarande, innan Fusionen, ingen pågående 
verksamhet, utan har skapats i syfte att vara övertagande 
bolag i samband med genomförandet av en sammanslag-
ning av de årsfonder som etablerats inom Coeligruppen un-
der perioden från år 2007 till 2015, innefattande Coeli Private 
Equity 2007 AB (publ), org. nr. 556721-0900, Coeli Private 
Equity 2008 AB (publ), org. nr. 556740-3273, Coeli Private 
Equity 2009 AB (publ), org. nr. 556762-6873, Coeli Private 
Equity 2010 AB (publ), org. nr. 556790-3330, Coeli Private 
Equity 2011 AB (publ), org. nr. 556820-5941, Coeli Private 
Equity 2012 AB (publ), org. nr. 556864-4537, Coeli Private 
Equity 2013 AB (publ), org. nr. 556907-7943, Coeli Private 
Equity 2014 AB (publ), org. nr. 556942-5936 samt Coeli Pri-
vate Equity 2015 AB (publ), org. nr. 556981-3628 (var för sig 
”Årsfond”, gemensamt ”Årsfonderna”).

Styrelserna i CPE och CPE 2011 har utrett förutsättningarna 
för ett samgående mellan de båda bolagen samt övriga Års-
fonder, genom absorption med CPE som övertagande bolag 
och CPE 2011 och övriga Årsfonder som överlåtande bolag, 
och anser att det skulle medföra huvudsakligen följande för-
delar för aktieägarna i CPE 2011 och övriga Årsfonder.

Mer attraktivt investeringsalternativ
CPE 2011:s och övriga årsfonders verksamhet består i att 
med egna medel göra olika riskkapitalinvesteringar, främst 
i nordiska riskkapitalfonder. Styrelserna i CPE och CPE 2011 
gör bedömningen att en sammanslagning av CPE och CPE 
2011 samt övriga Årsfonder kommer att skapa ett flertal för-
delar för aktieägarna.

Genom samgåendet av CPE och CPE 2011 samt övriga Års-
fonder kommer Årsfondernas befintliga och nya investerare 
att få en långsiktig investering i ett bolag med exponering 
mot Private Equity-marknaden, med ett effektivt kapitalut-
nyttjande genom att CPE efter sammanslagningen kommer 
att ha mer kapital och därmed kan göra löpande investering-
ar utan att behöva beakta en enskild Årsfonds levnadstid.

En betydande fördel är den förbättrade avkastningsstruktu-
ren som införs i och med fusionen vilken innebär att alloke-
ringen av vinstmedel förbättras för investerarna genom att 

förvaltningsavgiften sänks från tidigare 1,0 procent i Årsfon-
derna till 0,3 procent i CPE samt att den tidigare årliga utdel-
ningen som CPE 2011 och övriga Årsfonder betalade till Coeli 
Asset Management AB om 1,5 procent försvinner.

Avsikten är vidare att ansöka om notering av det samman-
slagna bolagets stamaktier på NGM AIF och styrelserna be-
dömer att det kommer leda till en bättre kundupplevelse för 
investerarna med ökad transparens och likviditet i aktien. 
Genom samgåendet skapas även ett bolag med ett betyd-
ligt större marknadsvärde, vilket sannolikt kommer leda till 
ett ökat intresse från en bredare krets av aktieanalytiker och 
investerare. Det förväntas i sin tur att leda till en fungerande 
andrahandsmarknad som gör att investeraren kan sälja av ak-
tieinnehav när denne så önskar.

En annan fördel är att CPE efter sammanslagningen generellt 
sett kommer att ha lägre kostnader i förhållande till det för-
valtade kapitalet. Dels för att de fasta kostnaderna kommer 
att slås ut över ett betydligt större kapital och antal investe-
rare, dels för att CPE i högre utsträckning kommer att kunna 
göra långsiktiga åtaganden mot underliggande riskkapital-
fonder. Andra kostnadssynergier som sammanslagningen 
bedöms leda till är minskade kostnader för notering, redovis-
ning, rådgivare, personal och andra kostnader förknippade 
med Årsfonderna. 

Mot bakgrund av ovanstående gör styrelserna i CPE och CPE 
2011 bedömningen att samgåendet av CPE och CPE 2011 
samt övriga Årsfonder skapar ett bolag med betydande för-
delar för aktieägarna i det nya sammanlagda bolaget.

Val av samgåendemetod
Styrelserna för CPE och CPE 2011 anser att samgåendet ska 
genomföras som en aktiebolagsrättslig fusion av bolagen, 
varvid båda bolagens aktieägare ges möjlighet att godkänna 
samgåendet på extra bolagsstämma i respektive bolag. De 
båda bolagens styrelser anser att en fusion är ett lämpligt 
sätt för två bolag (samt övriga åtta Årsfonder) att gå sam-
man när avsikten, som i detta fall, är att slå samman och 
samla alla tillgångar i respektive Årsfond i ett och samma bo-
lag som sedan ska ägas gemensamt av samtliga de personer 
som för närvarande är aktieägare i respektive Årsfond. Båda 
styrelserna deltar aktivt i arbetet med samgåendet.

Extra bolagsstämmor i CPE och CPE 2011 kommer att hållas 
den 30 januari 2019.

FASTSTÄLLANDET AV UTBYTESRELATION FÖR FUSIONS-
VEDERLAGET OCH OMSTÄNDIGHETER AV VIKT VID BEDÖ-
MANDE AV FUSIONENS LÄMPLIGHET
Utbytesrelationen har bestämts i avsikt att ge aktieägarna i 
CPE 2011 och övriga Årsfonder som ska slås samman en rätt-
vis fördelning av det sammanslagna bolaget för respektive 
Årsfonds ägarkrets. Vid bestämmandet av en skälig och rätt-
vis utbytesrelation för såväl CPEs som CPE 2011 och övriga 
Årsfonders aktieägare, har styrelserna för de båda bolagen 
beaktat flera faktorer.
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Utbytesrelation avseende Preferensaktie P2 i CPE 2011
Styrelserna har vid värdering av CPE 2011:s och övriga Års-
fonders utestående Preferensaktie P2 baserat värdet på 
redovisat eget kapital i respektive Årsfond per den 30 juni 
2018, justerat för väsentliga förändringar under perioden 
fram till och med den 15 oktober 2018. Sådana väsentliga 
förändringar kan exempelvis utgöras av s.k. exits (avyttring 
av innehav i de underliggande riskkapitalfonderna). CPE 2011 
och övriga Årsfonder upprättar sin redovisning baserat på 
att finansiella instrument och därmed de underliggande fon-
dinnehaven värderas till verkligt värde. Beträffande de olika 
bolagens innehav i underliggande riskkapitalfonder har sty-
relserna utgått från de värderingar av fonderna som rappor-
terats av förvaltarna i respektive fond och som i samtliga fall 
har baserats på och upprättats i enlighet med Invest Europe 
Investor Reporting Guidelines utgivna av Invest Europe, (tidi-
gare European Private Equity & Venture Capital Association, 
EVCA).

Utbytesrelation avseende Preferensaktier P1 i CPE 2011
Styrelserna har vid värdering av CPE 2011:s och övriga Års-
fonders utestående preferensaktier P1 (som numera i samt-
liga fall innehas av Coeli Private Equity Management II AB) 
baserat värdet på (i) kvotvärdet på de aktier som Coeli Pri-
vate Equity Management II AB innehar och (ii) de preferens-
rättigheter som dessa preferensaktier P1 ger i form av för-
valtningsavgift och utdelningsrätt om 1,5 procent av i Coeli 
Private Equity 2011 AB totalt inbetalt kapital. Coeli Private 
Equity Management II AB kompenseras för detta värde ge-
nom att tilldelas 55 012 stamaktier i Coeli Private Equity AB 
som fusionsvederlag. Antalet stamaktier som Coeli Private 
Equity Management II AB erhåller har beräknats baserat på 
de kvarvarande förvaltningsavgifterna samt den förväntade 
livslängden i Årsfonderna. Dessa förvaltningsavgifter rabat-
teras med 33 procent i respektive Årsfond och för den fram-
räknade summan erhåller Coeli Private Equity Management 
II AB stamaktier i CPE med samma villkor som övriga inves-
terare.

CPE 2011:s och övriga Årsfonders utestående preferensaktier 
P1 åsätts därutöver ett värde baserat på den vinstdelnings-
rätt (s.k. carried interest) motsvarande 20 procent av den del 
av avkastningen i CPE 2011 som överstiger tröskelräntan på 
5 procent per år. I samband med det har styrelserna beaktat 
såväl tidsvärdet på nämnda utdelningsrätt som risken för att 
ingen vinstdelning erhålls. Coeli Private Equity Management 
II AB kompenseras för detta värde genom att erhålla 900 
000 stamaktier serie II i CPE som fusionsvederlag. Det inne-
bär att Coeli Private Equity Management II AB, med beaktan-
de av de 500 000 stamaktier av serie II som är utestående 
och som redan innan fusionen innehas av Coeli Private Equity 
Management II AB, efter fusionen kommer att inneha totalt 
1 400 000 stamaktier serie II, vilket kommer motsvara maxi-
malt 14 procent av det totala antalet aktier i CPE. 

Styrelsens bedömning
Styrelserna för CPE och CPE 2011 anser att Fusionen är till 
fördel för respektive bolag och dess aktieägare samt för ak-

tieägarna i de övriga Årsfonderna som också avses att fu-
sioneras in i CPE. Båda styrelserna anser även att utbytesre-
lationen är skälig och fusionsplanen är granskad av PwC, se 
nedan granskningsberättelse.

FUSIONSVEDERLAG M.M.
CPE ska erlägga fusionsvederlaget till aktieägare i CPE 20101i 
enlighet med vad som framgår nedan.

Fusionsvederlag i form av stamaktier och stamaktier serie II
Fusionsvederlaget kommer att utgöras av nya aktier av ak-
tieslagen stamaktier och stamaktier serie II i CPE. Såväl stam-
aktie som stamaktie serie II berättigar till en röst var och de 
båda aktieslagen har således samma rösträtt.

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 el-
ler i samband med att bolaget likvideras, har erhållit utdel-
ning med ett belopp motsvarande 115 procent av det med-
elvärde som kommer att åsättas stamaktier i samband med 
att aktie av sådant aktieslag utges som fusionsvederlag vid 
Fusionen samt fusionen av övriga Årsfonder, dock lägst ak-
tiens kvotvärde.

Genom ett obligatoriskt omvandlingsförbehåll i bolagsord-
ningen för Coeli Private Equity kommer samtliga aktier av 
stamaktier serie II att omvandlas till stamaktier när innehava-
re av stamaktier, genom utdelning eller genom annan värde-
överföring enligt 17 kap 2 § aktiebolagslagen, har erhållit ett 
belopp motsvarande den ovan angivna nivån om 115 procent.

Med beaktande av vad som anges ovan avseende utbytesre-
lationen för fusionsvederlaget i avsnittet ”Fastställandet av 
utbytesrelation för fusionsvederlaget och omständigheter av 
vikt vid bedömande av Fusionens lämplighet” kommer inne-
havarna av aktier i CPE 2011 erhålla fusionsvederlag i form av 
stamaktier och stamaktier serie II i CPE enligt följande.

En preferensaktie P1 i CPE 2011 berättigar innehavaren att er-
hålla fusionsvederlag i form av 0,1100 nya stamaktier och 0,2 
nya stamaktier serie II i CPE.

En preferensaktie P2 i CPE 2011 berättigar innehavaren att 
erhålla fusionsvederlag i form av 2,4527 nya stamaktier i CPE.

En aktieägare i CPE 2011 som innehar 100 preferensaktier P1 
erhåller sålunda 11,00 stamaktier och 20 stamaktier serie II i 
CPE. En aktieägare i CPE 2011 som innehar 100 preferensak-
tier P2 erhåller sålunda 245,27 stamaktier i CPE.

Fraktioner
Endast hela aktier i CPE kommer att erläggas som fusionsve-
derlag till aktieägare i CPE 2011. CPE och CPE 2011 kommer 
att uppdraga emissionsinstitutet Aktieinvest att lägga sam-
man alla uppkomna fraktioner av stamaktier i CPE (”Frak-
tioner”) som inte berättigar till en hel stamaktie i CPE som 
fusionsvederlag och därefter sälja dessa aktier till Coeli Priva-
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te Equity Management II AB, som har åtagit sig att förvärva 
samtliga sådana aktier. Redovisning av försäljningslikviden 
från försäljningen av de aktier som motsvarar Fraktionerna 
ska ske genom Aktieinvests försorg och försäljningslikviden 
därefter utbetalas till de som är berättigade till det i propor-
tion till värdet av de Fraktioner som de innehar omedelbart 
före försäljningen. Denna betalning ska ske senast tio bank-
dagar efter sådan försäljning av Fraktionerna.
Skulle inte det sammanlagda antalet Fraktioner motsvara ett 
helt antal aktier kommer Coeli Private Equity AB att tillskjuta 
motsvarande belopp i kontanter, det vill säga högst ett be-
lopp motsvarande försäljningslikviden för en aktie vid den 
beskrivna försäljningen.

Aktieemission
Emissionen av nya aktier i CPE ska godkännas av aktieägarna 
i CPE på den extra bolagsstämma som bl.a. även kommer att 
pröva frågan om godkännande av Fusionsplanen.

De CPE-aktier som ska utges som fusionsvederlag ska med-
föra rätt till vinstutdelning första gången på den avstäm-
ningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de 
nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

CPEs aktiekapital, som uppgår till 500 000 kronor, kommer 
efter Fusionen att öka med 9 500 000 kronor till högst 10 
000 000 kronor genom att högst 8 600 000 nya stamaktier 
och högst 900 000 nya stamaktier serie II emitteras.

Antal aktier samt fördelningen av aktier mellan de båda ak-
tieslagen i CPE före och efter Fusionen framgår av tabellen 
nedan.

Stamaktier Stamaktier 
serie II

Totalt

Antal aktier i CPE 
före fusion

- 500 000 500 000

Nyemitterade 
aktier i CPE till 
följd av fusion av 
CPE 2011

1 169 776 100 000

Nyemitterade 
aktier i CPE till 
följd av fusion av 
övriga Årsfonder 

7 430 224 800 000

Totalt 
(efter fusion):

8 600 000 1 400 000 10 000 000

REDOVISNING AV FUSIONSVEDERLAG
De aktieägare som är upptagna i den av Euroclear Sweden 
AB förda aktieboken för CPE 2011 per dagen för Bolagsver-
kets registrering av Fusionen är berättigade att erhålla fu-
sionsvederlag (se vidare nedan under avsnittet ”Fusionens 
Genomförande”).

I den mån inte annat följer av nedanstående ska fusionsve-
derlaget redovisas (erläggas) genom att Euroclear Sweden 
AB, efter att Bolagsverket registrerat Fusionen, på varje ved-

erlagsberättigads VP-konto registrerar det antal CPE-aktier 
som tillkommer denne. Samtidigt ska dennes aktieinnehav i 
CPE 2011 avregistreras från samma konto. Notera att i Euro-
clear Sweden AB:s system benämns CPEs stamaktier för AK 
och stamaktier serie II för AK A 2.

Redovisningen av försäljningslikviden från försäljningen av 
Fraktioner enligt ovan ska ske genom Aktieinvests försorg. 
Redovisningen ska ske senast tio bankdagar efter sådan för-
säljning. Om aktierna i CPE 2011 är pantsatta vid tidpunkten 
för redovisningen av fusionsvederlaget ska redovisning ske 
till panthavaren och om aktierna i CPE 2011 är förvaltarregist-
rerade ska redovisning ske till förvaltaren.

Registrering av Fusionen beräknas ske i april-maj 2019.

ÅTAGANDEN FÖR PERIODEN FÖRE FUSIONEN
CPE och CPE 2011 har åtagit sig att, fram till den dag då Fu-
sionen registreras hos Bolagsverket, fortsätta att bedriva sina 
respektive verksamheter på sedvanligt sätt. Vidare har CPE 
och CPE 2011 åtagit sig att inte utan föregående skriftligt 
medgivande från det andra bolaget:

a) besluta om eller betala utdelning eller göra någon annan 
värdeöverföring till aktieägare (med undantag för den vinst-
utdelning som CPE 2011 och övriga Årsfonder avser att fatta 
beslut om vid bolagsstämman i januari 2019 och som avser 
utdelning till Coeli Private Equity Management II AB för rä-
kenskapsåret 2018);

b) emittera aktier eller andra värdepapper (med undantag 
för de nyemitterade aktier som ska utgöra fusionsvederlag);

c) förvärva, avyttra eller avtala om att förvärva eller avyttra 
betydande aktieinnehav, verksamheter eller tillgångar;

d) ingå eller ändra betydande avtal eller andra överenskom-
melser eller uppta nya betydande lån, utöver vad som faller 
inom respektive bolags normala affärsverksamhet; eller

e) ändra bolagsordning, med undantag för ändringar som är 
ett led i genomförandet av Fusionen.
Parterna åtar sig även att vidta samtliga nödvändiga åtgär-
der som krävs för att fullfölja samgåendet på de villkor som 
anges i Fusionsplanen.

VILLKOR FÖR FUSIONEN
Genomförande av Fusionen villkoras av:

a) att aktieägarna i CPE vid en bolagsstämma i CPE beslutar 
om att (i) godkänna Fusionsplanen, (ii) godkänna styrelsens 
beslut om emission av de aktier som utgör fusionsvederlag 
och (iii) anta ny bolagsordning med de ändringar som är ett 
led i genomförandet av Fusionen;

b) att aktieägarna i CPE 2011 vid en bolagsstämma i CPE 2011 
godkänner Fusionsplanen och utdelning avseende prefe-
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rensaktier P1 för räkenskapsåret 2018 samt att aktieägarna i 
minst ytterligare sex (6) av nio (9) Årsfonder vid en bolags-
stämma godkänner relevanta Fusionsplaner;

c) att erforderliga godkännanden av de ägarförändringar 
som sker till följd av Fusionerna, i den utsträckning så krävs, 
har inhämtats och erhållits från berörda avtalsparter i enlig-
het med de investeringsavtal som ingåtts av respektive Års-
fond;

d) att alla tillstånd och godkännanden från myndigheter som 
är nödvändiga för Fusionen har erhållits på villkor som är ac-
ceptabla för CPE respektive CPE 2011, enligt respektive sty-
relses bedömning;

e) att Fusionen inte helt eller delvis omöjliggörs eller väsent-
ligen försvåras på grund av lagar, domstolsbeslut, myndig-
hetsbeslut eller liknande; och

f) att inte någon förändring, omständighet eller händelse el-
ler följd av förändringar, omständigheter eller händelser har 
inträffat som haft, eller som rimligen skulle kunna förväntas 
ha, en väsentlig negativ effekt på den finansiella ställningen 
eller verksamheten för CPE efter sammanslagningen, inne-
fattande bl.a. CPEs eller CPE 2011:s omsättning, resultat, lik-
viditet, soliditet, eget kapital, tillgångar eller att – enligt sty-
relsernas bedömning – inte tillräckligt många Årsfonder har 
godkänt framlagd fusionsplan och därmed inte kommer att 
gå vidare med fusionsförfarandet.

Har de villkor för genomförandet av Fusionen som framgår 
av detta avsnitt inte uppfyllts och Genomförandet (enligt de-
finition i avsnitt 7) inte skett senast den 30 juni 2019 kommer 
Fusionen inte att genomföras och denna Fusionsplan upphö-
ra att gälla, dock att Fusionen ska avbrytas och Fusionspla-
nen upphöra att gälla endast, i den mån det är tillåtet enligt 
tillämplig lag, om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig 
betydelse för Fusionen eller för det sammanslagna bolaget. 
Styrelserna förbehåller sig rätten att genom ett gemensamt 
beslut helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av vill-
koren i detta avsnitt.

Styrelserna har, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, 
rätt att genom ett gemensamt beslut bestämma att skjuta 
upp det senaste datumet för uppfyllande av villkoren för ge-
nomförandet av Fusionen från den 30 juni 2019 till ett senare 
datum.

FUSIONENS GENOMFÖRANDE
Fusionens planerade registrering
Under förutsättning att de villkor för Fusionen som framgår 
av avsnitt 6 ovan har uppfyllts kommer Fusionen att få rätts-
verkan från den dag då Bolagsverket registrerar Fusionen 
(”Genomförandet”). Med hänsyn bl.a. till den tid som regist-
reringsprocessen vid Bolagsverket tar i anspråk förväntas 
datumet för sådan registrering infalla under april-maj 2019. 
Bolagen kommer senare att offentliggöra vilken dag Bolags-
verket kommer att registrera Fusionen.

Planerad tidpunkt för CPE 2011 upplösning
CPE 2011 upplöses och dess tillgångar och skulder övertas av 
CPE i och med Genomförandet.

Notering av de nyemitterade aktier som utgör fusionsve-
derlag
CPE kommer efter det att Fusionen samt övriga fusioner av 
Årsfonderna är genomförda att ansöka om upptagande till 
handel på NGM AIF av de nya aktier av serie stamaktier som 
kommer att emitteras av CPE.

Arbetet med att uppta stamaktier i CPE till handel kommer 
att ske under det första halvåret 2019 och första dag för han-
del med sådana nya aktier beräknas bli omkring 19 juni 2019.

INNEHAVARE AV VÄRDEPAPPER MED SÄRSKILDA RÄTTIG-
HETER
Det föreligger inte några utestående teckningsoptioner, kon-
vertibler eller andra finansiella instrument med särskilda rät-
tigheter i CPE eller i CPE 2011.

ARVODE M.M. I ANLEDNING AV FUSIONEN
Något särskilt arvode eller annan förmån, i den mening som 
avses i aktiebolagslagen (2005:551), ska inte utgå till styrel-
seledamot eller verkställande direktör i CPE eller CPE 2011.

Arvoden till revisorerna i CPE och CPE 2011 för deras ytt-
randen över Fusionsplanen samt för granskning av informa-
tionsdokument och pressmeddelanden ska utgå enligt god-
känd räkning.

Övrigt
Verkställande direktören i CPE och verkställande direktö-
ren i CPE 2011 ska äga rätt att gemensamt vidta de smärre 
förändringar i Fusionsplanen som kan visa sig erforderliga i 
samband med registrering av Fusionsplanen eller Fusionen 
hos Bolagsverket eller för Euroclear Sweden AB:s hantering i 
samband med fusionsvederlagets redovisning.

Till Fusionsplanen bilägges även:

1. CPEs delårsrapport för perioden 15 augusti 2018 till 20 no-
vember 2018.

2. CPE 2011 årsredovisningar för räkenskapsåren 2015, 2016 
och 2017 samt delårsrapport för perioden från 1 januari 2018 
– 30 juni 2018.

3. Revisorernas yttranden enligt 23 kap. 11 § aktiebolagsla-
gen.
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Styrelsen för Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168-
1019 ("CPE"), med säte i Stockholm, och styrelsen för Coeli 
Private Equity 2012 AB (publ), org. nr. 556864-4537 ("CPE 
2012"), med säte i Stockholm, har träffat överenskommelse 
om fusion mellan CPE och CPE 2012 enligt 23 kap. 1 § aktie-
bolagslagen (2005:551) (”Fusionen”). Fusionen ska ske ge-
nom absorption med CPE som övertagande bolag och CPE 
2012 som överlåtande bolag.

I anledning härav har styrelserna för CPE och CPE 2012 upp-
rättat följande gemensamma fusionsplan (”Fusionsplanen”).

BAKGRUND OCH MOTIV FÖR FUSIONEN
Bakgrund
CPE är ett nystartat aktiebolag och ett helägt dotterbolag till 
Coeli Private Equity Management II AB, org. nr. 559031-2723. 
CPE har för närvarande, innan Fusionen, ingen pågående 
verksamhet, utan har skapats i syfte att vara övertagande 
bolag i samband med genomförandet av en sammanslag-
ning av de årsfonder som etablerats inom Coeligruppen un-
der perioden från år 2007 till 2015, innefattande Coeli Private 
Equity 2007 AB (publ), org. nr. 556721-0900, Coeli Private 
Equity 2008 AB (publ), org. nr. 556740-3273, Coeli Private 
Equity 2009 AB (publ), org. nr. 556762-6873, Coeli Private 
Equity 2010 AB (publ), org. nr. 556790-3330, Coeli Private 
Equity 2011 AB (publ), org. nr. 556820-5941, Coeli Private 
Equity 2012 AB (publ), org. nr. 556864-4537, Coeli Private 
Equity 2013 AB (publ), org. nr. 556907-7943, Coeli Private 
Equity 2014 AB (publ), org. nr. 556942-5936 samt Coeli Pri-
vate Equity 2015 AB (publ), org. nr. 556981-3628 (var för sig 
”Årsfond”, gemensamt ”Årsfonderna”).

Styrelserna i CPE och CPE 2012 har utrett förutsättningarna 
för ett samgående mellan de båda bolagen samt övriga Års-
fonder, genom absorption med CPE som övertagande bolag 
och CPE 2012 och övriga Årsfonder som överlåtande bolag, 
och anser att det skulle medföra huvudsakligen följande för-
delar för aktieägarna i CPE 2012 och övriga Årsfonder.

Mer attraktivt investeringsalternativ
CPE 2012:s och övriga årsfonders verksamhet består i att 
med egna medel göra olika riskkapitalinvesteringar, främst 
i nordiska riskkapitalfonder. Styrelserna i CPE och CPE 2012 
gör bedömningen att en sammanslagning av CPE och CPE 
2012 samt övriga Årsfonder kommer att skapa ett flertal för-
delar för aktieägarna.

Genom samgåendet av CPE och CPE 2012 samt övriga Års-
fonder kommer Årsfondernas befintliga och nya investerare 
att få en långsiktig investering i ett bolag med exponering 
mot Private Equity-marknaden, med ett effektivt kapitalut-
nyttjande genom att CPE efter sammanslagningen kommer 
att ha mer kapital och därmed kan göra löpande investering-
ar utan att behöva beakta en enskild Årsfonds levnadstid.

En betydande fördel är den förbättrade avkastningsstruktu-
ren som införs i och med fusionen vilken innebär att alloke-
ringen av vinstmedel förbättras för investerarna genom att 

förvaltningsavgiften sänks från tidigare 1,0 procent i Årsfon-
derna till 0,3 procent i CPE samt att den tidigare årliga utdel-
ningen som CPE 2012 och övriga Årsfonder betalade till Coeli 
Asset Management AB om 1,5 procent försvinner.

Avsikten är vidare att ansöka om notering av det samman-
slagna bolagets stamaktier på NGM AIF och styrelserna be-
dömer att det kommer leda till en bättre kundupplevelse för 
investerarna med ökad transparens och likviditet i aktien. 
Genom samgåendet skapas även ett bolag med ett betyd-
ligt större marknadsvärde, vilket sannolikt kommer leda till 
ett ökat intresse från en bredare krets av aktieanalytiker och 
investerare. Det förväntas i sin tur att leda till en fungerande 
andrahandsmarknad som gör att investeraren kan sälja av ak-
tieinnehav när denne så önskar.

En annan fördel är att CPE efter sammanslagningen generellt 
sett kommer att ha lägre kostnader i förhållande till det för-
valtade kapitalet. Dels för att de fasta kostnaderna kommer 
att slås ut över ett betydligt större kapital och antal investe-
rare, dels för att CPE i högre utsträckning kommer att kunna 
göra långsiktiga åtaganden mot underliggande riskkapital-
fonder. Andra kostnadssynergier som sammanslagningen 
bedöms leda till är minskade kostnader för notering, redovis-
ning, rådgivare, personal och andra kostnader förknippade 
med Årsfonderna. 

Mot bakgrund av ovanstående gör styrelserna i CPE och CPE 
2012 bedömningen att samgåendet av CPE och CPE 2012 
samt övriga Årsfonder skapar ett bolag med betydande för-
delar för aktieägarna i det nya sammanlagda bolaget.

Val av samgåendemetod
Styrelserna för CPE och CPE 2012 anser att samgåendet ska 
genomföras som en aktiebolagsrättslig fusion av bolagen, 
varvid båda bolagens aktieägare ges möjlighet att godkänna 
samgåendet på extra bolagsstämma i respektive bolag. De 
båda bolagens styrelser anser att en fusion är ett lämpligt 
sätt för två bolag (samt övriga åtta Årsfonder) att gå sam-
man när avsikten, som i detta fall, är att slå samman och 
samla alla tillgångar i respektive Årsfond i ett och samma bo-
lag som sedan ska ägas gemensamt av samtliga de personer 
som för närvarande är aktieägare i respektive Årsfond. Båda 
styrelserna deltar aktivt i arbetet med samgåendet.

Extra bolagsstämmor i CPE och CPE 2012 kommer att hållas 
den 30 januari 2019.

FASTSTÄLLANDET AV UTBYTESRELATION FÖR FUSIONS-
VEDERLAGET OCH OMSTÄNDIGHETER AV VIKT VID BEDÖ-
MANDE AV FUSIONENS LÄMPLIGHET
Utbytesrelationen har bestämts i avsikt att ge aktieägarna i 
CPE 2012 och övriga Årsfonder som ska slås samman en rätt-
vis fördelning av det sammanslagna bolaget för respektive 
Årsfonds ägarkrets. Vid bestämmandet av en skälig och rätt-
vis utbytesrelation för såväl CPEs som CPE 2012 och övriga 
Årsfonders aktieägare, har styrelserna för de båda bolagen 
beaktat flera faktorer.
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Utbytesrelation avseende Preferensaktie P2 i CPE 2012
Styrelserna har vid värdering av CPE 2012:s och övriga Års-
fonders utestående Preferensaktie P2 baserat värdet på 
redovisat eget kapital i respektive Årsfond per den 30 juni 
2018, justerat för väsentliga förändringar under perioden 
fram till och med den 15 oktober 2018. Sådana väsentliga för-
ändringar kan exempelvis utgöras av s.k. exits (avyttring av 
innehav i de underliggande riskkapitalfonderna). CPE 2012 
och övriga Årsfonder upprättar sin redovisning baserat på 
att finansiella instrument och därmed de underliggande fon-
dinnehaven värderas till verkligt värde. Beträffande de olika 
bolagens innehav i underliggande riskkapitalfonder har sty-
relserna utgått från de värderingar av fonderna som rappor-
terats av förvaltarna i respektive fond och som i samtliga fall 
har baserats på och upprättats i enlighet med Invest Europe 
Investor Reporting Guidelines utgivna av Invest Europe, (tidi-
gare European Private Equity & Venture Capital Association, 
EVCA).

Utbytesrelation avseende Preferensaktier P1 i CPE 2012
Styrelserna har vid värdering av CPE 2012:s och övriga Års-
fonders utestående preferensaktier P1 (som numera i samt-
liga fall innehas av Coeli Private Equity Management II AB) 
baserat värdet på (i) kvotvärdet på de aktier som Coeli Pri-
vate Equity Management II AB innehar och (ii) de preferens-
rättigheter som dessa preferensaktier P1 ger i form av för-
valtningsavgift och utdelningsrätt om 1,5 procent av i Coeli 
Private Equity 2012 AB totalt inbetalt kapital. Coeli Private 
Equity Management II AB kompenseras för detta värde ge-
nom att tilldelas 62 992 stamaktier i Coeli Private Equity AB 
som fusionsvederlag. Antalet stamaktier som Coeli Private 
Equity Management II AB erhåller har beräknats baserat på 
de kvarvarande förvaltningsavgifterna samt den förväntade 
livslängden i Årsfonderna. Dessa förvaltningsavgifter rabat-
teras med 33 procent i respektive Årsfond och för den fram-
räknade summan erhåller Coeli Private Equity Management 
II AB stamaktier i CPE med samma villkor som övriga inves-
terare.

CPE 2012:s och övriga Årsfonders utestående preferensaktier 
P1 åsätts därutöver ett värde baserat på den vinstdelnings-
rätt (s.k. carried interest) motsvarande 20 procent av den del 
av avkastningen i CPE 2012 som överstiger tröskelräntan på 
5 procent per år. I samband med det har styrelserna beaktat 
såväl tidsvärdet på nämnda utdelningsrätt som risken för att 
ingen vinstdelning erhålls. Coeli Private Equity Management 
II AB kompenseras för detta värde genom att erhålla 900 
000 stamaktier serie II i CPE som fusionsvederlag. Det inne-
bär att Coeli Private Equity Management II AB, med beaktan-
de av de 500 000 stamaktier av serie II som är utestående 
och som redan innan fusionen innehas av Coeli Private Equity 
Management II AB, efter fusionen kommer att inneha totalt 
1 400 000 stamaktier serie II, vilket kommer motsvara maxi-
malt 14 procent av det totala antalet aktier i CPE. 

Styrelsens bedömning
Styrelserna för CPE och CPE 2012 anser att Fusionen är till 
fördel för respektive bolag och dess aktieägare samt för ak-

tieägarna i de övriga Årsfonderna som också avses att fu-
sioneras in i CPE. Båda styrelserna anser även att utbytesre-
lationen är skälig och fusionsplanen är granskad av PwC, se 
nedan granskningsberättelse.

FUSIONSVEDERLAG M.M.
CPE ska erlägga fusionsvederlaget till aktieägare i CPE 2012 
i enlighet med vad som framgår nedan.

Fusionsvederlag i form av stamaktier och stamaktier serie II
Fusionsvederlaget kommer att utgöras av nya aktier av ak-
tieslagen stamaktier och stamaktier serie II i CPE. Såväl stam-
aktie som stamaktie serie II berättigar till en röst var och de 
båda aktieslagen har således samma rösträtt.

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 el-
ler i samband med att bolaget likvideras, har erhållit utdel-
ning med ett belopp motsvarande 115 procent av det med-
elvärde som kommer att åsättas stamaktier i samband med 
att aktie av sådant aktieslag utges som fusionsvederlag vid 
Fusionen samt fusionen av övriga Årsfonder, dock lägst ak-
tiens kvotvärde.

Genom ett obligatoriskt omvandlingsförbehåll i bolagsord-
ningen för Coeli Private Equity kommer samtliga aktier av 
stamaktier serie II att omvandlas till stamaktier när innehava-
re av stamaktier, genom utdelning eller genom annan värde-
överföring enligt 17 kap 2 § aktiebolagslagen, har erhållit ett 
belopp motsvarande den ovan angivna nivån om 115 procent.

Med beaktande av vad som anges ovan avseende utbytesre-
lationen för fusionsvederlaget i avsnittet ”Fastställandet av 
utbytesrelation för fusionsvederlaget och omständigheter av 
vikt vid bedömande av Fusionens lämplighet” kommer inne-
havarna av aktier i CPE 2012 erhålla fusionsvederlag i form av 
stamaktier och stamaktier serie II i CPE enligt följande.

En preferensaktie P1 i CPE 2012 berättigar innehavaren att 
erhålla fusionsvederlag i form av 0,1260 nya stamaktier och 
0,2 nya stamaktier serie II i CPE.

En preferensaktie P2 i CPE 2012 berättigar innehavaren att 
erhålla fusionsvederlag i form av 4,4179 nya stamaktier i CPE.

En aktieägare i CPE 2012 som innehar 100 preferensaktier P1 
erhåller sålunda 12,60 stamaktier och 20 stamaktier serie II i 
CPE. En aktieägare i CPE 2012 som innehar 100 preferensak-
tier P2 erhåller sålunda 441,79 stamaktier i CPE.

Fraktioner
Endast hela aktier i CPE kommer att erläggas som fusionsve-
derlag till aktieägare i CPE 2012. CPE och CPE 2012 kommer 
att uppdraga emissionsinstitutet Aktieinvest att lägga sam-
man alla uppkomna fraktioner av stamaktier i CPE (”Frak-
tioner”) som inte berättigar till en hel stamaktie i CPE som 
fusionsvederlag och därefter sälja dessa aktier till Coeli Priva-
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te Equity Management II AB, som har åtagit sig att förvärva 
samtliga sådana aktier. Redovisning av försäljningslikviden 
från försäljningen av de aktier som motsvarar Fraktionerna 
ska ske genom Aktieinvests försorg och försäljningslikviden 
därefter utbetalas till de som är berättigade till det i propor-
tion till värdet av de Fraktioner som de innehar omedelbart 
före försäljningen. Denna betalning ska ske senast tio bank-
dagar efter sådan försäljning av Fraktionerna.

Skulle inte det sammanlagda antalet Fraktioner motsvara ett 
helt antal aktier kommer Coeli Private Equity AB att tillskjuta 
motsvarande belopp i kontanter, det vill säga högst ett be-
lopp motsvarande försäljningslikviden för en aktie vid den 
beskrivna försäljningen.

Aktieemission
Emissionen av nya aktier i CPE ska godkännas av aktieägarna 
i CPE på den extra bolagsstämma som bl.a. även kommer att 
pröva frågan om godkännande av Fusionsplanen.

De CPE-aktier som ska utges som fusionsvederlag ska med-
föra rätt till vinstutdelning första gången på den avstäm-
ningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de 
nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

CPEs aktiekapital, som uppgår till 500 000 kronor, kommer 
efter Fusionen att öka med 9 500 000 kronor till högst 10 
000 000 kronor genom att högst 8 600 000 nya stamaktier 
och högst 900 000 nya stamaktier serie II emitteras.

Antal aktier samt fördelningen av aktier mellan de båda ak-
tieslagen i CPE före och efter Fusionen framgår av tabellen 
nedan.

Stamaktier Stamaktier 
serie II

Totalt

Antal aktier i CPE 
före fusion

- 500 000 500 000

Nyemitterade 
aktier i CPE till 
följd av fusion av 
CPE 2012

1 927 352 100 000

Nyemitterade 
aktier i CPE till 
följd av fusion av 
övriga Årsfonder 

6 672 648 800 000

Totalt 
(efter fusion):

8 600 000 1 400 000 10 000 000

REDOVISNING AV FUSIONSVEDERLAG
De aktieägare som är upptagna i den av Euroclear Sweden 
AB förda aktieboken för CPE 2012 per dagen för Bolagsver-
kets registrering av Fusionen är berättigade att erhålla fu-
sionsvederlag (se vidare nedan under avsnittet ”Fusionens 
Genomförande”).

I den mån inte annat följer av nedanstående ska fusionsve-
derlaget redovisas (erläggas) genom att Euroclear Sweden 

AB, efter att Bolagsverket registrerat Fusionen, på varje ved-
erlagsberättigads VP-konto registrerar det antal CPE-aktier 
som tillkommer denne. Samtidigt ska dennes aktieinnehav i 
CPE 2012 avregistreras från samma konto. Notera att i Euro-
clear Sweden AB:s system benämns CPEs stamaktier för AK 
och stamaktier serie II för AK A 2.

Redovisningen av försäljningslikviden från försäljningen av 
Fraktioner enligt ovan ska ske genom Aktieinvests försorg. 
Redovisningen ska ske senast tio bankdagar efter sådan för-
säljning. Om aktierna i CPE 2012 är pantsatta vid tidpunkten 
för redovisningen av fusionsvederlaget ska redovisning ske 
till panthavaren och om aktierna i CPE 2012 är förvaltarre-
gistrerade ska redovisning ske till förvaltaren.

Registrering av Fusionen beräknas ske i april-maj 2019.

ÅTAGANDEN FÖR PERIODEN FÖRE FUSIONEN
CPE och CPE 2012 har åtagit sig att, fram till den dag då Fu-
sionen registreras hos Bolagsverket, fortsätta att bedriva sina 
respektive verksamheter på sedvanligt sätt. Vidare har CPE 
och CPE 2012 åtagit sig att inte utan föregående skriftligt 
medgivande från det andra bolaget:

a) besluta om eller betala utdelning eller göra någon annan 
värdeöverföring till aktieägare (med undantag för den vinst-
utdelning som CPE 2012 och övriga Årsfonder avser att fatta 
beslut om vid bolagsstämman i januari 2019 och som avser 
utdelning till Coeli Private Equity Management II AB för rä-
kenskapsåret 2018);

b) emittera aktier eller andra värdepapper (med undantag 
för de nyemitterade aktier som ska utgöra fusionsvederlag);

c) förvärva, avyttra eller avtala om att förvärva eller avyttra 
betydande aktieinnehav, verksamheter eller tillgångar;

d) ingå eller ändra betydande avtal eller andra överenskom-
melser eller uppta nya betydande lån, utöver vad som faller 
inom respektive bolags normala affärsverksamhet; eller

e) ändra bolagsordning, med undantag för ändringar som är 
ett led i genomförandet av Fusionen.
Parterna åtar sig även att vidta samtliga nödvändiga åtgär-
der som krävs för att fullfölja samgåendet på de villkor som 
anges i Fusionsplanen.

VILLKOR FÖR FUSIONEN
Genomförande av Fusionen villkoras av:
a) att aktieägarna i CPE vid en bolagsstämma i CPE beslutar 
om att (i) godkänna Fusionsplanen, (ii) godkänna styrelsens 
beslut om emission av de aktier som utgör fusionsvederlag 
och (iii) anta ny bolagsordning med de ändringar som är ett 
led i genomförandet av Fusionen;

b) att aktieägarna i CPE 2012 vid en bolagsstämma i CPE 
2012 godkänner Fusionsplanen och utdelning avseende pre-
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ferensaktier P1 för räkenskapsåret 2018 samt att aktieägarna 
i minst ytterligare sex (6) av nio (9) Årsfonder vid en bolags-
stämma godkänner relevanta Fusionsplaner;

c) att erforderliga godkännanden av de ägarförändringar 
som sker till följd av Fusionerna, i den utsträckning så krävs, 
har inhämtats och erhållits från berörda avtalsparter i enlig-
het med de investeringsavtal som ingåtts av respektive Års-
fond;

d) att alla tillstånd och godkännanden från myndigheter som 
är nödvändiga för Fusionen har erhållits på villkor som är ac-
ceptabla för CPE respektive CPE 2012, enligt respektive sty-
relses bedömning;

e) att Fusionen inte helt eller delvis omöjliggörs eller väsent-
ligen försvåras på grund av lagar, domstolsbeslut, myndig-
hetsbeslut eller liknande; och

f) att inte någon förändring, omständighet eller händelse el-
ler följd av förändringar, omständigheter eller händelser har 
inträffat som haft, eller som rimligen skulle kunna förväntas 
ha, en väsentlig negativ effekt på den finansiella ställningen 
eller verksamheten för CPE efter sammanslagningen, inne-
fattande bl.a. CPEs eller CPE 2012:s omsättning, resultat, lik-
viditet, soliditet, eget kapital, tillgångar eller att – enligt sty-
relsernas bedömning – inte tillräckligt många Årsfonder har 
godkänt framlagd fusionsplan och därmed inte kommer att 
gå vidare med fusionsförfarandet.

Har de villkor för genomförandet av Fusionen som framgår 
av detta avsnitt inte uppfyllts och Genomförandet (enligt de-
finition i avsnitt 7) inte skett senast den 30 juni 2019 kommer 
Fusionen inte att genomföras och denna Fusionsplan upphö-
ra att gälla, dock att Fusionen ska avbrytas och Fusionspla-
nen upphöra att gälla endast, i den mån det är tillåtet enligt 
tillämplig lag, om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig 
betydelse för Fusionen eller för det sammanslagna bolaget. 
Styrelserna förbehåller sig rätten att genom ett gemensamt 
beslut helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av vill-
koren i detta avsnitt.

Styrelserna har, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, 
rätt att genom ett gemensamt beslut bestämma att skjuta 
upp det senaste datumet för uppfyllande av villkoren för ge-
nomförandet av Fusionen från den 30 juni 2019 till ett senare 
datum.

FUSIONENS GENOMFÖRANDE
Fusionens planerade registrering
Under förutsättning att de villkor för Fusionen som framgår 
av avsnitt 6 ovan har uppfyllts kommer Fusionen att få rätts-
verkan från den dag då Bolagsverket registrerar Fusionen 
(”Genomförandet”). Med hänsyn bl.a. till den tid som regist-
reringsprocessen vid Bolagsverket tar i anspråk förväntas 

datumet för sådan registrering infalla under april-maj 2019. 
Bolagen kommer senare att offentliggöra vilken dag Bolags-
verket kommer att registrera Fusionen.

Planerad tidpunkt för CPE 2012 upplösning
CPE 2012 upplöses och dess tillgångar och skulder övertas 
av CPE i och med Genomförandet.

Notering av de nyemitterade aktier som utgör fusionsve-
derlag
CPE kommer efter det att Fusionen samt övriga fusioner av 
Årsfonderna är genomförda att ansöka om upptagande till 
handel på NGM AIF av de nya aktier av serie stamaktier som 
kommer att emitteras av CPE.

Arbetet med att uppta stamaktier i CPE till handel kommer 
att ske under det första halvåret 2019 och första dag för han-
del med sådana nya aktier beräknas bli omkring 19 juni 2019.

INNEHAVARE AV VÄRDEPAPPER MED SÄRSKILDA RÄTTIG-
HETER
Det föreligger inte några utestående teckningsoptioner, kon-
vertibler eller andra finansiella instrument med särskilda rät-
tigheter i CPE eller i CPE 2012.

ARVODE M.M. I ANLEDNING AV FUSIONEN
Något särskilt arvode eller annan förmån, i den mening som 
avses i aktiebolagslagen (2005:551), ska inte utgå till styrel-
seledamot eller verkställande direktör i CPE eller CPE 2012.

Arvoden till revisorerna i CPE och CPE 2012 för deras ytt-
randen över Fusionsplanen samt för granskning av informa-
tionsdokument och pressmeddelanden ska utgå enligt god-
känd räkning.

Övrigt
Verkställande direktören i CPE och verkställande direktö-
ren i CPE 2012 ska äga rätt att gemensamt vidta de smärre 
förändringar i Fusionsplanen som kan visa sig erforderliga i 
samband med registrering av Fusionsplanen eller Fusionen 
hos Bolagsverket eller för Euroclear Sweden AB:s hantering i 
samband med fusionsvederlagets redovisning.

Till Fusionsplanen bilägges även:

1. CPEs delårsrapport för perioden 15 augusti 2018 till 20 no-
vember 2018.

2. CPE 2012 årsredovisningar för räkenskapsåren 2015, 2016 
och 2017 samt delårsrapport för perioden från 1 januari 2018 
– 30 juni 2018.

3. Revisorernas yttranden enligt 23 kap. 11 § aktiebolagsla-
gen.
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Styrelsen för Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168-
1019 ("CPE"), med säte i Stockholm, och styrelsen för Coeli 
Private Equity 2013 AB (publ), org. nr. 556907-7943 ("CPE 
2013"), med säte i Stockholm, har träffat överenskommelse 
om fusion mellan CPE och CPE 2013 enligt 23 kap. 1 § aktie-
bolagslagen (2005:551) (”Fusionen”). Fusionen ska ske ge-
nom absorption med CPE som övertagande bolag och CPE 
2013 som överlåtande bolag.

I anledning härav har styrelserna för CPE och CPE 2013 upp-
rättat följande gemensamma fusionsplan (”Fusionsplanen”).

BAKGRUND OCH MOTIV FÖR FUSIONEN
Bakgrund
CPE är ett nystartat aktiebolag och ett helägt dotterbolag till 
Coeli Private Equity Management II AB, org. nr. 559031-2723. 
CPE har för närvarande, innan Fusionen, ingen pågående 
verksamhet, utan har skapats i syfte att vara övertagande 
bolag i samband med genomförandet av en sammanslag-
ning av de årsfonder som etablerats inom Coeligruppen un-
der perioden från år 2007 till 2015, innefattande Coeli Private 
Equity 2007 AB (publ), org. nr. 556721-0900, Coeli Private 
Equity 2008 AB (publ), org. nr. 556740-3273, Coeli Private 
Equity 2009 AB (publ), org. nr. 556762-6873, Coeli Private 
Equity 2010 AB (publ), org. nr. 556790-3330, Coeli Private 
Equity 2011 AB (publ), org. nr. 556820-5941, Coeli Private 
Equity 2012 AB (publ), org. nr. 556864-4537, Coeli Private 
Equity 2013 AB (publ), org. nr. 556907-7943, Coeli Private 
Equity 2014 AB (publ), org. nr. 556942-5936 samt Coeli Pri-
vate Equity 2015 AB (publ), org. nr. 556981-3628 (var för sig 
”Årsfond”, gemensamt ”Årsfonderna”).

Styrelserna i CPE och CPE 2013 har utrett förutsättningarna 
för ett samgående mellan de båda bolagen samt övriga Års-
fonder, genom absorption med CPE som övertagande bolag 
och CPE 2013 och övriga Årsfonder som överlåtande bolag, 
och anser att det skulle medföra huvudsakligen följande för-
delar för aktieägarna i CPE 2013 och övriga Årsfonder.

Mer attraktivt investeringsalternativ
CPE 2013:s och övriga årsfonders verksamhet består i att 
med egna medel göra olika riskkapitalinvesteringar, främst 
i nordiska riskkapitalfonder. Styrelserna i CPE och CPE 2013 
gör bedömningen att en sammanslagning av CPE och CPE 
2013 samt övriga Årsfonder kommer att skapa ett flertal för-
delar för aktieägarna.

Genom samgåendet av CPE och CPE 2013 samt övriga Års-
fonder kommer Årsfondernas befintliga och nya investerare 
att få en långsiktig investering i ett bolag med exponering 
mot Private Equity-marknaden, med ett effektivt kapitalut-
nyttjande genom att CPE efter sammanslagningen kommer 
att ha mer kapital och därmed kan göra löpande investering-
ar utan att behöva beakta en enskild Årsfonds levnadstid.

En betydande fördel är den förbättrade avkastningsstruktu-
ren som införs i och med fusionen vilken innebär att alloke-
ringen av vinstmedel förbättras för investerarna genom att 

förvaltningsavgiften sänks från tidigare 1,0 procent i Årsfon-
derna till 0,3 procent i CPE samt att den tidigare årliga utdel-
ningen som CPE 2013 och övriga Årsfonder betalade till Coeli 
Asset Management AB om 1,5 procent försvinner.

Avsikten är vidare att ansöka om notering av det samman-
slagna bolagets stamaktier på NGM AIF och styrelserna be-
dömer att det kommer leda till en bättre kundupplevelse för 
investerarna med ökad transparens och likviditet i aktien. 
Genom samgåendet skapas även ett bolag med ett betyd-
ligt större marknadsvärde, vilket sannolikt kommer leda till 
ett ökat intresse från en bredare krets av aktieanalytiker och 
investerare. Det förväntas i sin tur att leda till en fungerande 
andrahandsmarknad som gör att investeraren kan sälja av ak-
tieinnehav när denne så önskar.

En annan fördel är att CPE efter sammanslagningen generellt 
sett kommer att ha lägre kostnader i förhållande till det för-
valtade kapitalet. Dels för att de fasta kostnaderna kommer 
att slås ut över ett betydligt större kapital och antal investe-
rare, dels för att CPE i högre utsträckning kommer att kunna 
göra långsiktiga åtaganden mot underliggande riskkapital-
fonder. Andra kostnadssynergier som sammanslagningen 
bedöms leda till är minskade kostnader för notering, redovis-
ning, rådgivare, personal och andra kostnader förknippade 
med Årsfonderna. 

Mot bakgrund av ovanstående gör styrelserna i CPE och CPE 
2013 bedömningen att samgåendet av CPE och CPE 2013 
samt övriga Årsfonder skapar ett bolag med betydande för-
delar för aktieägarna i det nya sammanlagda bolaget.

Val av samgåendemetod
Styrelserna för CPE och CPE 2013 anser att samgåendet ska 
genomföras som en aktiebolagsrättslig fusion av bolagen, 
varvid båda bolagens aktieägare ges möjlighet att godkänna 
samgåendet på extra bolagsstämma i respektive bolag. De 
båda bolagens styrelser anser att en fusion är ett lämpligt 
sätt för två bolag (samt övriga åtta Årsfonder) att gå sam-
man när avsikten, som i detta fall, är att slå samman och 
samla alla tillgångar i respektive Årsfond i ett och samma bo-
lag som sedan ska ägas gemensamt av samtliga de personer 
som för närvarande är aktieägare i respektive Årsfond. Båda 
styrelserna deltar aktivt i arbetet med samgåendet.

Extra bolagsstämmor i CPE och CPE 2013 kommer att hållas 
den 30 januari 2019.

FASTSTÄLLANDET AV UTBYTESRELATION FÖR FUSIONS-
VEDERLAGET OCH OMSTÄNDIGHETER AV VIKT VID BEDÖ-
MANDE AV FUSIONENS LÄMPLIGHET
Utbytesrelationen har bestämts i avsikt att ge aktieägarna i 
CPE 2013 och övriga Årsfonder som ska slås samman en rätt-
vis fördelning av det sammanslagna bolaget för respektive 
Årsfonds ägarkrets. Vid bestämmandet av en skälig och rätt-
vis utbytesrelation för såväl CPEs som CPE 2013 och övriga 
Årsfonders aktieägare, har styrelserna för de båda bolagen 
beaktat flera faktorer.
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Utbytesrelation avseende Preferensaktie P2 i CPE 2013
Styrelserna har vid värdering av CPE 2013:s och övriga Års-
fonders utestående Preferensaktie P2 baserat värdet på 
redovisat eget kapital i respektive Årsfond per den 30 juni 
2018, justerat för väsentliga förändringar under perioden 
fram till och med den 15 oktober 2018. Sådana väsentliga för-
ändringar kan exempelvis utgöras av s.k. exits (avyttring av 
innehav i de underliggande riskkapitalfonderna). CPE 2013 
och övriga Årsfonder upprättar sin redovisning baserat på 
att finansiella instrument och därmed de underliggande fon-
dinnehaven värderas till verkligt värde. Beträffande de olika 
bolagens innehav i underliggande riskkapitalfonder har sty-
relserna utgått från de värderingar av fonderna som rappor-
terats av förvaltarna i respektive fond och som i samtliga fall 
har baserats på och upprättats i enlighet med Invest Europe 
Investor Reporting Guidelines utgivna av Invest Europe, (tidi-
gare European Private Equity & Venture Capital Association, 
EVCA).

Utbytesrelation avseende Preferensaktier P1 i CPE 2013
Styrelserna har vid värdering av CPE 2013:s och övriga Års-
fonders utestående preferensaktier P1 (som numera i samt-
liga fall innehas av Coeli Private Equity Management II AB) 
baserat värdet på (i) kvotvärdet på de aktier som Coeli Pri-
vate Equity Management II AB innehar och (ii) de preferens-
rättigheter som dessa preferensaktier P1 ger i form av för-
valtningsavgift och utdelningsrätt om 1,5 procent av i Coeli 
Private Equity 2013 AB totalt inbetalt kapital. Coeli Private 
Equity Management II AB kompenseras för detta värde ge-
nom att tilldelas 93 009 stamaktier i Coeli Private Equity AB 
som fusionsvederlag. Antalet stamaktier som Coeli Private 
Equity Management II AB erhåller har beräknats baserat på 
de kvarvarande förvaltningsavgifterna samt den förväntade 
livslängden i Årsfonderna. Dessa förvaltningsavgifter rabat-
teras med 33 procent i respektive Årsfond och för den fram-
räknade summan erhåller Coeli Private Equity Management 
II AB stamaktier i CPE med samma villkor som övriga inves-
terare.

CPE 2013:s och övriga Årsfonders utestående preferensaktier 
P1 åsätts därutöver ett värde baserat på den vinstdelnings-
rätt (s.k. carried interest) motsvarande 20 procent av den del 
av avkastningen i CPE 2013 som överstiger tröskelräntan på 
5 procent per år. I samband med det har styrelserna beaktat 
såväl tidsvärdet på nämnda utdelningsrätt som risken för att 
ingen vinstdelning erhålls. Coeli Private Equity Management 
II AB kompenseras för detta värde genom att erhålla 900 
000 stamaktier serie II i CPE som fusionsvederlag. Det inne-
bär att Coeli Private Equity Management II AB, med beaktan-
de av de 500 000 stamaktier av serie II som är utestående 
och som redan innan fusionen innehas av Coeli Private Equity 
Management II AB, efter fusionen kommer att inneha totalt 
1 400 000 stamaktier serie II, vilket kommer motsvara maxi-
malt 14 procent av det totala antalet aktier i CPE. 

Styrelsens bedömning
Styrelserna för CPE och CPE 2013 anser att Fusionen är till 
fördel för respektive bolag och dess aktieägare samt för ak-

tieägarna i de övriga Årsfonderna som också avses att fu-
sioneras in i CPE. Båda styrelserna anser även att utbytesre-
lationen är skälig och fusionsplanen är granskad av PwC, se 
nedan granskningsberättelse.

FUSIONSVEDERLAG M.M.
CPE ska erlägga fusionsvederlaget till aktieägare i CPE 2013 
i enlighet med vad som framgår nedan.

Fusionsvederlag i form av stamaktier och stamaktier serie II
Fusionsvederlaget kommer att utgöras av nya aktier av ak-
tieslagen stamaktier och stamaktier serie II i CPE. Såväl stam-
aktie som stamaktie serie II berättigar till en röst var och de 
båda aktieslagen har således samma rösträtt.

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 el-
ler i samband med att bolaget likvideras, har erhållit utdel-
ning med ett belopp motsvarande 115 procent av det med-
elvärde som kommer att åsättas stamaktier i samband med 
att aktie av sådant aktieslag utges som fusionsvederlag vid 
Fusionen samt fusionen av övriga Årsfonder, dock lägst ak-
tiens kvotvärde.

Genom ett obligatoriskt omvandlingsförbehåll i bolagsord-
ningen för Coeli Private Equity kommer samtliga aktier av 
stamaktier serie II att omvandlas till stamaktier när innehava-
re av stamaktier, genom utdelning eller genom annan värde-
överföring enligt 17 kap 2 § aktiebolagslagen, har erhållit ett 
belopp motsvarande den ovan angivna nivån om 115 procent.

Med beaktande av vad som anges ovan avseende utbytesre-
lationen för fusionsvederlaget i avsnittet ”Fastställandet av 
utbytesrelation för fusionsvederlaget och omständigheter av 
vikt vid bedömande av Fusionens lämplighet” kommer inne-
havarna av aktier i CPE 2013 erhålla fusionsvederlag i form av 
stamaktier och stamaktier serie II i CPE enligt följande.

En preferensaktie P1 i CPE 2013 berättigar innehavaren att 
erhålla fusionsvederlag i form av 0,1860 nya stamaktier och 
0,2 nya stamaktier serie II i CPE.

En preferensaktie P2 i CPE 2013 berättigar innehavaren att 
erhålla fusionsvederlag i form av 2,3151 nya stamaktier i CPE.

En aktieägare i CPE 2013 som innehar 100 preferensaktier P1 
erhåller sålunda 18,60 stamaktier och 20 stamaktier serie II i 
CPE. En aktieägare i CPE 2013 som innehar 100 preferensak-
tier P2 erhåller sålunda 231,51 stamaktier i CPE.

Fraktioner
Endast hela aktier i CPE kommer att erläggas som fusionsve-
derlag till aktieägare i CPE 2013. CPE och CPE 2013 kommer 
att uppdraga emissionsinstitutet Aktieinvest att lägga sam-
man alla uppkomna fraktioner av stamaktier i CPE (”Frak-
tioner”) som inte berättigar till en hel stamaktie i CPE som 
fusionsvederlag och därefter sälja dessa aktier till Coeli Priva-
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te Equity Management II AB, som har åtagit sig att förvärva 
samtliga sådana aktier. Redovisning av försäljningslikviden 
från försäljningen av de aktier som motsvarar Fraktionerna 
ska ske genom Aktieinvests försorg och försäljningslikviden 
därefter utbetalas till de som är berättigade till det i propor-
tion till värdet av de Fraktioner som de innehar omedelbart 
före försäljningen. Denna betalning ska ske senast tio bank-
dagar efter sådan försäljning av Fraktionerna.

Skulle inte det sammanlagda antalet Fraktioner motsvara ett 
helt antal aktier kommer Coeli Private Equity AB att tillskjuta 
motsvarande belopp i kontanter, det vill säga högst ett be-
lopp motsvarande försäljningslikviden för en aktie vid den 
beskrivna försäljningen.

Aktieemission
Emissionen av nya aktier i CPE ska godkännas av aktieägarna 
i CPE på den extra bolagsstämma som bl.a. även kommer att 
pröva frågan om godkännande av Fusionsplanen.

De CPE-aktier som ska utges som fusionsvederlag ska med-
föra rätt till vinstutdelning första gången på den avstäm-
ningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de 
nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

CPEs aktiekapital, som uppgår till 500 000 kronor, kommer 
efter Fusionen att öka med 9 500 000 kronor till högst 10 
000 000 kronor genom att högst 8 600 000 nya stamaktier 
och högst 900 000 nya stamaktier serie II emitteras.

Antal aktier samt fördelningen av aktier mellan de båda ak-
tieslagen i CPE före och efter Fusionen framgår av tabellen 
nedan.

Stamaktier Stamaktier 
serie II

Totalt

Antal aktier i CPE 
före fusion

- 500 000 500 000

Nyemitterade 
aktier i CPE till 
följd av fusion av 
CPE 2013

1 237 831 100 000

Nyemitterade 
aktier i CPE till 
följd av fusion av 
övriga Årsfonder 

7 362 169 800 000

Totalt 
(efter fusion):

8 600 000 1 400 000 10 000 000

REDOVISNING AV FUSIONSVEDERLAG
De aktieägare som är upptagna i den av Euroclear Sweden 
AB förda aktieboken för CPE 2013 per dagen för Bolagsver-
kets registrering av Fusionen är berättigade att erhålla fu-
sionsvederlag (se vidare nedan under avsnittet ”Fusionens 
Genomförande”).

I den mån inte annat följer av nedanstående ska fusionsve-
derlaget redovisas (erläggas) genom att Euroclear Sweden 
AB, efter att Bolagsverket registrerat Fusionen, på varje ved-
erlagsberättigads VP-konto registrerar det antal CPE-aktier 

som tillkommer denne. Samtidigt ska dennes aktieinnehav i 
CPE 2013 avregistreras från samma konto. Notera att i Euro-
clear Sweden AB:s system benämns CPEs stamaktier för AK 
och stamaktier serie II för AK A 2.

Redovisningen av försäljningslikviden från försäljningen av 
Fraktioner enligt ovan ska ske genom Aktieinvests försorg. 
Redovisningen ska ske senast tio bankdagar efter sådan för-
säljning. Om aktierna i CPE 2013 är pantsatta vid tidpunkten 
för redovisningen av fusionsvederlaget ska redovisning ske 
till panthavaren och om aktierna i CPE 2013 är förvaltarre-
gistrerade ska redovisning ske till förvaltaren.

Registrering av Fusionen beräknas ske i april-maj 2019.

ÅTAGANDEN FÖR PERIODEN FÖRE FUSIONEN
CPE och CPE 2013 har åtagit sig att, fram till den dag då Fu-
sionen registreras hos Bolagsverket, fortsätta att bedriva sina 
respektive verksamheter på sedvanligt sätt. Vidare har CPE 
och CPE 2013 åtagit sig att inte utan föregående skriftligt 
medgivande från det andra bolaget:

a) besluta om eller betala utdelning eller göra någon annan 
värdeöverföring till aktieägare (med undantag för den vinst-
utdelning som CPE 2013 och övriga Årsfonder avser att fatta 
beslut om vid bolagsstämman i januari 2019 och som avser 
utdelning till Coeli Private Equity Management II AB för rä-
kenskapsåret 2018);

b) emittera aktier eller andra värdepapper (med undantag 
för de nyemitterade aktier som ska utgöra fusionsvederlag);

c) förvärva, avyttra eller avtala om att förvärva eller avyttra 
betydande aktieinnehav, verksamheter eller tillgångar;

d) ingå eller ändra betydande avtal eller andra överenskom-
melser eller uppta nya betydande lån, utöver vad som faller 
inom respektive bolags normala affärsverksamhet; eller

e) ändra bolagsordning, med undantag för ändringar som är 
ett led i genomförandet av Fusionen.

Parterna åtar sig även att vidta samtliga nödvändiga åtgär-
der som krävs för att fullfölja samgåendet på de villkor som 
anges i Fusionsplanen.

VILLKOR FÖR FUSIONEN
Genomförande av Fusionen villkoras av:
a) att aktieägarna i CPE vid en bolagsstämma i CPE beslutar 
om att (i) godkänna Fusionsplanen, (ii) godkänna styrelsens 
beslut om emission av de aktier som utgör fusionsvederlag 
och (iii) anta ny bolagsordning med de ändringar som är ett 
led i genomförandet av Fusionen;

b) att aktieägarna i CPE 2013 vid en bolagsstämma i CPE 
2013 godkänner Fusionsplanen och utdelning avseende pre-
ferensaktier P1 för räkenskapsåret 2018 samt att aktieägarna 
i minst ytterligare sex (6) av nio (9) Årsfonder vid en bolags-
stämma godkänner relevanta Fusionsplaner;
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c) att erforderliga godkännanden av de ägarförändringar 
som sker till följd av Fusionerna, i den utsträckning så krävs, 
har inhämtats och erhållits från berörda avtalsparter i enlig-
het med de investeringsavtal som ingåtts av respektive Års-
fond;

d) att alla tillstånd och godkännanden från myndigheter som 
är nödvändiga för Fusionen har erhållits på villkor som är ac-
ceptabla för CPE respektive CPE 2013, enligt respektive sty-
relses bedömning;

e) att Fusionen inte helt eller delvis omöjliggörs eller väsent-
ligen försvåras på grund av lagar, domstolsbeslut, myndig-
hetsbeslut eller liknande; och

f) att inte någon förändring, omständighet eller händelse el-
ler följd av förändringar, omständigheter eller händelser har 
inträffat som haft, eller som rimligen skulle kunna förväntas 
ha, en väsentlig negativ effekt på den finansiella ställningen 
eller verksamheten för CPE efter sammanslagningen, inne-
fattande bl.a. CPEs eller CPE 2013:s omsättning, resultat, lik-
viditet, soliditet, eget kapital, tillgångar eller att – enligt sty-
relsernas bedömning – inte tillräckligt många Årsfonder har 
godkänt framlagd fusionsplan och därmed inte kommer att 
gå vidare med fusionsförfarandet.

Har de villkor för genomförandet av Fusionen som framgår 
av detta avsnitt inte uppfyllts och Genomförandet (enligt de-
finition i avsnitt 7) inte skett senast den 30 juni 2019 kommer 
Fusionen inte att genomföras och denna Fusionsplan upphö-
ra att gälla, dock att Fusionen ska avbrytas och Fusionspla-
nen upphöra att gälla endast, i den mån det är tillåtet enligt 
tillämplig lag, om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig 
betydelse för Fusionen eller för det sammanslagna bolaget. 
Styrelserna förbehåller sig rätten att genom ett gemensamt 
beslut helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av vill-
koren i detta avsnitt.

Styrelserna har, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, 
rätt att genom ett gemensamt beslut bestämma att skjuta 
upp det senaste datumet för uppfyllande av villkoren för ge-
nomförandet av Fusionen från den 30 juni 2019 till ett senare 
datum.

FUSIONENS GENOMFÖRANDE
Fusionens planerade registrering
Under förutsättning att de villkor för Fusionen som framgår 
av avsnitt 6 ovan har uppfyllts kommer Fusionen att få rätts-
verkan från den dag då Bolagsverket registrerar Fusionen 
(”Genomförandet”). Med hänsyn bl.a. till den tid som regist-
reringsprocessen vid Bolagsverket tar i anspråk förväntas 
datumet för sådan registrering infalla under april-maj 2019. 
Bolagen kommer senare att offentliggöra vilken dag Bolags-
verket kommer att registrera Fusionen.

Planerad tidpunkt för CPE 2013 upplösning
CPE 2013 upplöses och dess tillgångar och skulder övertas 
av CPE i och med Genomförandet.

Notering av de nyemitterade aktier som utgör fusionsve-
derlag
CPE kommer efter det att Fusionen samt övriga fusioner av 
Årsfonderna är genomförda att ansöka om upptagande till 
handel på NGM AIF av de nya aktier av serie stamaktier som 
kommer att emitteras av CPE.

Arbetet med att uppta stamaktier i CPE till handel kommer 
att ske under det första halvåret 2019 och första dag för han-
del med sådana nya aktier beräknas bli omkring 19 juni 2019.

INNEHAVARE AV VÄRDEPAPPER MED SÄRSKILDA RÄTTIG-
HETER
Det föreligger inte några utestående teckningsoptioner, kon-
vertibler eller andra finansiella instrument med särskilda rät-
tigheter i CPE eller i CPE 2013.

ARVODE M.M. I ANLEDNING AV FUSIONEN
Något särskilt arvode eller annan förmån, i den mening som 
avses i aktiebolagslagen (2005:551), ska inte utgå till styrel-
seledamot eller verkställande direktör i CPE eller CPE 2013.

Arvoden till revisorerna i CPE och CPE 2013 för deras ytt-
randen över Fusionsplanen samt för granskning av informa-
tionsdokument och pressmeddelanden ska utgå enligt god-
känd räkning.

Övrigt
Verkställande direktören i CPE och verkställande direktö-
ren i CPE 2013 ska äga rätt att gemensamt vidta de smärre 
förändringar i Fusionsplanen som kan visa sig erforderliga i 
samband med registrering av Fusionsplanen eller Fusionen 
hos Bolagsverket eller för Euroclear Sweden AB:s hantering i 
samband med fusionsvederlagets redovisning.

Till Fusionsplanen bilägges även:

1. CPEs delårsrapport för perioden 15 augusti 2018 till 20 no-
vember 2018.

2. CPE 2013 årsredovisningar för räkenskapsåren 2015, 2016 
och 2017 samt delårsrapport för perioden från 1 januari 2018 
– 30 juni 2018.

3. Revisorernas yttranden enligt 23 kap. 11 § aktiebolagsla-
gen.
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Styrelsen för Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168-
1019 ("CPE"), med säte i Stockholm, och styrelsen för Coeli 
Private Equity 2014 AB (publ), org. nr. 556942-5936  ("CPE 
2014"), med säte i Stockholm, har träffat överenskommelse 
om fusion mellan CPE och CPE 2014 enligt 23 kap. 1 § aktie-
bolagslagen (2005:551) (”Fusionen”). Fusionen ska ske ge-
nom absorption med CPE som övertagande bolag och CPE 
2014 som överlåtande bolag.

I anledning härav har styrelserna för CPE och CPE 2014 upp-
rättat följande gemensamma fusionsplan (”Fusionsplanen”).

BAKGRUND OCH MOTIV FÖR FUSIONEN
Bakgrund
CPE är ett nystartat aktiebolag och ett helägt dotterbolag till 
Coeli Private Equity Management II AB, org. nr. 559031-2723. 
CPE har för närvarande, innan Fusionen, ingen pågående 
verksamhet, utan har skapats i syfte att vara övertagande 
bolag i samband med genomförandet av en sammanslag-
ning av de årsfonder som etablerats inom Coeligruppen un-
der perioden från år 2007 till 2015, innefattande Coeli Private 
Equity 2007 AB (publ), org. nr. 556721-0900, Coeli Private 
Equity 2008 AB (publ), org. nr. 556740-3273, Coeli Private 
Equity 2009 AB (publ), org. nr. 556762-6873, Coeli Private 
Equity 2010 AB (publ), org. nr. 556790-3330, Coeli Private 
Equity 2011 AB (publ), org. nr. 556820-5941, Coeli Private 
Equity 2012 AB (publ), org. nr. 556864-4537, Coeli Private 
Equity 2013 AB (publ), org. nr. 556907-7943, Coeli Private 
Equity 2014 AB (publ), org. nr. 556942-5936 samt Coeli Pri-
vate Equity 2015 AB (publ), org. nr. 556981-3628 (var för sig 
”Årsfond”, gemensamt ”Årsfonderna”).

Styrelserna i CPE och CPE 2014 har utrett förutsättningarna 
för ett samgående mellan de båda bolagen samt övriga Års-
fonder, genom absorption med CPE som övertagande bolag 
och CPE 2014 och övriga Årsfonder som överlåtande bolag, 
och anser att det skulle medföra huvudsakligen följande för-
delar för aktieägarna i CPE 2014 och övriga Årsfonder.

Mer attraktivt investeringsalternativ
CPE 2014:s och övriga årsfonders verksamhet består i att 
med egna medel göra olika riskkapitalinvesteringar, främst 
i nordiska riskkapitalfonder. Styrelserna i CPE och CPE 2014 
gör bedömningen att en sammanslagning av CPE och CPE 
2014 samt övriga Årsfonder kommer att skapa ett flertal för-
delar för aktieägarna.

Genom samgåendet av CPE och CPE 2014 samt övriga Års-
fonder kommer Årsfondernas befintliga och nya investerare 
att få en långsiktig investering i ett bolag med exponering 
mot Private Equity-marknaden, med ett effektivt kapitalut-
nyttjande genom att CPE efter sammanslagningen kommer 
att ha mer kapital och därmed kan göra löpande investering-
ar utan att behöva beakta en enskild Årsfonds levnadstid.

En betydande fördel är den förbättrade avkastningsstruk-
turen som införs i och med fusionen vilken innebär att al-
lokeringen av vinstmedel förbättras för investerarna genom 
att förvaltningsavgiften sänks från tidigare 1,0 procent i Års-

fonderna till 0,3 procent i CPE samt att den tidigare årliga 
utdelningen som CPE 2014 och övriga Årsfonder betalade till 
Coeli Asset Management AB om 1,5 procent försvinner.

Avsikten är vidare att ansöka om notering av det samman-
slagna bolagets stamaktier på NGM AIF och styrelserna be-
dömer att det kommer leda till en bättre kundupplevelse för 
investerarna med ökad transparens och likviditet i aktien. 
Genom samgåendet skapas även ett bolag med ett betyd-
ligt större marknadsvärde, vilket sannolikt kommer leda till 
ett ökat intresse från en bredare krets av aktieanalytiker och 
investerare. Det förväntas i sin tur att leda till en fungerande 
andrahandsmarknad som gör att investeraren kan sälja av ak-
tieinnehav när denne så önskar.

En annan fördel är att CPE efter sammanslagningen generellt 
sett kommer att ha lägre kostnader i förhållande till det för-
valtade kapitalet. Dels för att de fasta kostnaderna kommer 
att slås ut över ett betydligt större kapital och antal investe-
rare, dels för att CPE i högre utsträckning kommer att kunna 
göra långsiktiga åtaganden mot underliggande riskkapital-
fonder. Andra kostnadssynergier som sammanslagningen 
bedöms leda till är minskade kostnader för notering, redovis-
ning, rådgivare, personal och andra kostnader förknippade 
med Årsfonderna. 

Mot bakgrund av ovanstående gör styrelserna i CPE och CPE 
2014 bedömningen att samgåendet av CPE och CPE 2014 
samt övriga Årsfonder skapar ett bolag med betydande för-
delar för aktieägarna i det nya sammanlagda bolaget.

Val av samgåendemetod
Styrelserna för CPE och CPE 2014 anser att samgåendet ska 
genomföras som en aktiebolagsrättslig fusion av bolagen, 
varvid båda bolagens aktieägare ges möjlighet att godkänna 
samgåendet på extra bolagsstämma i respektive bolag. De 
båda bolagens styrelser anser att en fusion är ett lämpligt 
sätt för två bolag (samt övriga åtta Årsfonder) att gå sam-
man när avsikten, som i detta fall, är att slå samman och 
samla alla tillgångar i respektive Årsfond i ett och samma bo-
lag som sedan ska ägas gemensamt av samtliga de personer 
som för närvarande är aktieägare i respektive Årsfond. Båda 
styrelserna deltar aktivt i arbetet med samgåendet.

Extra bolagsstämmor i CPE och CPE 2014 kommer att hållas 
den 30 januari 2019.

FASTSTÄLLANDET AV UTBYTESRELATION FÖR FUSIONS-
VEDERLAGET OCH OMSTÄNDIGHETER AV VIKT VID BEDÖ-
MANDE AV FUSIONENS LÄMPLIGHET
Utbytesrelationen har bestämts i avsikt att ge aktieägarna i 
CPE 2014 och övriga Årsfonder som ska slås samman en rätt-
vis fördelning av det sammanslagna bolaget för respektive 
Årsfonds ägarkrets. Vid bestämmandet av en skälig och rätt-
vis utbytesrelation för såväl CPEs som CPE 2014 och övriga 
Årsfonders aktieägare, har styrelserna för de båda bolagen 
beaktat flera faktorer.
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Utbytesrelation avseende Preferensaktie P2 i CPE 2014
Styrelserna har vid värdering av CPE 2014:s och övriga Års-
fonders utestående Preferensaktie P2 baserat värdet på 
redovisat eget kapital i respektive Årsfond per den 30 juni 
2018, justerat för väsentliga förändringar under perioden 
fram till och med den 15 oktober 2018. Sådana väsentliga för-
ändringar kan exempelvis utgöras av s.k. exits (avyttring av 
innehav i de underliggande riskkapitalfonderna). CPE 2014 
och övriga Årsfonder upprättar sin redovisning baserat på 
att finansiella instrument och därmed de underliggande fon-
dinnehaven värderas till verkligt värde. Beträffande de olika 
bolagens innehav i underliggande riskkapitalfonder har sty-
relserna utgått från de värderingar av fonderna som rappor-
terats av förvaltarna i respektive fond och som i samtliga fall 
har baserats på och upprättats i enlighet med Invest Europe 
Investor Reporting Guidelines utgivna av Invest Europe, (tidi-
gare European Private Equity & Venture Capital Association, 
EVCA).

Utbytesrelation avseende Preferensaktier P1 i CPE 2014
Styrelserna har vid värdering av CPE 2014:s och övriga Års-
fonders utestående preferensaktier P1 (som numera i samt-
liga fall innehas av Coeli Private Equity Management II AB) 
baserat värdet på (i) kvotvärdet på de aktier som Coeli Pri-
vate Equity Management II AB innehar och (ii) de preferens-
rättigheter som dessa preferensaktier P1 ger i form av för-
valtningsavgift och utdelningsrätt om 1,5 procent av i Coeli 
Private Equity 2014 AB totalt inbetalt kapital. Coeli Private 
Equity Management II AB kompenseras för detta värde ge-
nom att tilldelas 53 030 stamaktier i Coeli Private Equity AB 
som fusionsvederlag. Antalet stamaktier som Coeli Private 
Equity Management II AB erhåller har beräknats baserat på 
de kvarvarande förvaltningsavgifterna samt den förväntade 
livslängden i Årsfonderna. Dessa förvaltningsavgifter rabat-
teras med 33 procent i respektive Årsfond och för den fram-
räknade summan erhåller Coeli Private Equity Management 
II AB stamaktier i CPE med samma villkor som övriga inves-
terare.

CPE 2014:s och övriga Årsfonders utestående preferensak-
tier P1 åsätts därutöver ett värde baserat på den vinstdel-
ningsrätt (s.k. carried interest) motsvarande 20 procent av 
den del av avkastningen i CPE 2014 som överstiger tröskel-
räntan på 5 procent per år. I samband med det har styrel-
serna beaktat såväl tidsvärdet på nämnda utdelningsrätt som 
risken för att ingen vinstdelning erhålls. Coeli Private Equity 
Management II AB kompenseras för detta värde genom att 
erhålla 900 000 stamaktier serie II i CPE som fusionsveder-
lag. Det innebär att Coeli Private Equity Management II AB, 
med beaktande av de 500 000 stamaktier av serie II som är 
utestående och som redan innan fusionen innehas av Coeli 
Private Equity Management II AB, efter fusionen kommer att 
inneha totalt 1 400 000 stamaktier serie II, vilket kommer 
motsvara maximalt 14 procent av det totala antalet aktier i 
CPE. 

Styrelsens bedömning
Styrelserna för CPE och CPE 2014 anser att Fusionen är till 
fördel för respektive bolag och dess aktieägare samt för ak-

tieägarna i de övriga Årsfonderna som också avses att fu-
sioneras in i CPE. Båda styrelserna anser även att utbytesre-
lationen är skälig och fusionsplanen är granskad av PwC, se 
nedan granskningsberättelse.

FUSIONSVEDERLAG M.M.
CPE ska erlägga fusionsvederlaget till aktieägare i CPE 2014 
i enlighet med vad som framgår nedan.

Fusionsvederlag i form av stamaktier och stamaktier serie II
Fusionsvederlaget kommer att utgöras av nya aktier av ak-
tieslagen stamaktier och stamaktier serie II i CPE. Såväl stam-
aktie som stamaktie serie II berättigar till en röst var och de 
båda aktieslagen har således samma rösträtt.

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 el-
ler i samband med att bolaget likvideras, har erhållit utdel-
ning med ett belopp motsvarande 115 procent av det med-
elvärde som kommer att åsättas stamaktier i samband med 
att aktie av sådant aktieslag utges som fusionsvederlag vid 
Fusionen samt fusionen av övriga Årsfonder, dock lägst ak-
tiens kvotvärde.

Genom ett obligatoriskt omvandlingsförbehåll i bolagsord-
ningen för Coeli Private Equity kommer samtliga aktier av 
stamaktier serie II att omvandlas till stamaktier när innehava-
re av stamaktier, genom utdelning eller genom annan värde-
överföring enligt 17 kap 2 § aktiebolagslagen, har erhållit ett 
belopp motsvarande den ovan angivna nivån om 115 procent.

Med beaktande av vad som anges ovan avseende utbytesre-
lationen för fusionsvederlaget i avsnittet ”Fastställandet av 
utbytesrelation för fusionsvederlaget och omständigheter av 
vikt vid bedömande av Fusionens lämplighet” kommer inne-
havarna av aktier i CPE 2014 erhålla fusionsvederlag i form av 
stamaktier och stamaktier serie II i CPE enligt följande.

En preferensaktie P1 i CPE 2014 berättigar innehavaren att 
erhålla fusionsvederlag i form av 0,1061 nya stamaktier och 
0,2 nya stamaktier serie II i CPE.

En preferensaktie P2 i CPE 2014 berättigar innehavaren att 
erhålla fusionsvederlag i form av 2,4163 nya stamaktier i CPE.

En aktieägare i CPE 2014 som innehar 100 preferensaktier P1 
erhåller sålunda 10,61 stamaktier och 20 stamaktier serie II i 
CPE. En aktieägare i CPE 2014 som innehar 100 preferensak-
tier P2 erhåller sålunda 241,63 stamaktier i CPE.

Fraktioner
Endast hela aktier i CPE kommer att erläggas som fusionsve-
derlag till aktieägare i CPE 2014. CPE och CPE 2014 kommer 
att uppdraga emissionsinstitutet Aktieinvest att lägga sam-
man alla uppkomna fraktioner av stamaktier i CPE (”Frak-
tioner”) som inte berättigar till en hel stamaktie i CPE som 
fusionsvederlag och därefter sälja dessa aktier till Coeli Priva-
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te Equity Management II AB, som har åtagit sig att förvärva 
samtliga sådana aktier. Redovisning av försäljningslikviden 
från försäljningen av de aktier som motsvarar Fraktionerna 
ska ske genom Aktieinvests försorg och försäljningslikviden 
därefter utbetalas till de som är berättigade till det i propor-
tion till värdet av de Fraktioner som de innehar omedelbart 
före försäljningen. Denna betalning ska ske senast tio bank-
dagar efter sådan försäljning av Fraktionerna.

Skulle inte det sammanlagda antalet Fraktioner motsvara ett 
helt antal aktier kommer Coeli Private Equity AB att tillskjuta 
motsvarande belopp i kontanter, det vill säga högst ett be-
lopp motsvarande försäljningslikviden för en aktie vid den 
beskrivna försäljningen.

Aktieemission
Emissionen av nya aktier i CPE ska godkännas av aktieägarna 
i CPE på den extra bolagsstämma som bl.a. även kommer att 
pröva frågan om godkännande av Fusionsplanen.

De CPE-aktier som ska utges som fusionsvederlag ska med-
föra rätt till vinstutdelning första gången på den avstäm-
ningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de 
nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

CPEs aktiekapital, som uppgår till 500 000 kronor, kommer 
efter Fusionen att öka med 9 500 000 kronor till högst 10 
000 000 kronor genom att högst 8 600 000 nya stamaktier 
och högst 900 000 nya stamaktier serie II emitteras.

Antal aktier samt fördelningen av aktier mellan de båda ak-
tieslagen i CPE före och efter Fusionen framgår av tabellen 
nedan.

Stamaktier Stamaktier 
serie II

Totalt

Antal aktier i CPE 
före fusion

- 500 000 500 000

Nyemitterade 
aktier i CPE till 
följd av fusion av 
CPE 2013

548 846 100 000

Nyemitterade 
aktier i CPE till 
följd av fusion av 
övriga Årsfonder 

8 051 154 800 000

Totalt 
(efter fusion):

8 600 000 1 400 000 10 000 000

REDOVISNING AV FUSIONSVEDERLAG
De aktieägare som är upptagna i den av Euroclear Sweden 
AB förda aktieboken för CPE 2014 per dagen för Bolagsver-
kets registrering av Fusionen är berättigade att erhålla fu-
sionsvederlag (se vidare nedan under avsnittet ”Fusionens 
Genomförande”).

I den mån inte annat följer av nedanstående ska fusionsve-
derlaget redovisas (erläggas) genom att Euroclear Sweden 
AB, efter att Bolagsverket registrerat Fusionen, på varje ved-

erlagsberättigads VP-konto registrerar det antal CPE-aktier 
som tillkommer denne. Samtidigt ska dennes aktieinnehav i 
CPE 2014 avregistreras från samma konto. Notera att i Euro-
clear Sweden AB:s system benämns CPEs stamaktier för AK 
och stamaktier serie II för AK A 2.

Redovisningen av försäljningslikviden från försäljningen av 
Fraktioner enligt ovan ska ske genom Aktieinvests försorg. 
Redovisningen ska ske senast tio bankdagar efter sådan för-
säljning. Om aktierna i CPE 2014 är pantsatta vid tidpunkten 
för redovisningen av fusionsvederlaget ska redovisning ske 
till panthavaren och om aktierna i CPE 2014 är förvaltarre-
gistrerade ska redovisning ske till förvaltaren.

Registrering av Fusionen beräknas ske i april-maj 2019.

ÅTAGANDEN FÖR PERIODEN FÖRE FUSIONEN
CPE och CPE 2014 har åtagit sig att, fram till den dag då Fu-
sionen registreras hos Bolagsverket, fortsätta att bedriva sina 
respektive verksamheter på sedvanligt sätt. Vidare har CPE 
och CPE 2014 åtagit sig att inte utan föregående skriftligt 
medgivande från det andra bolaget:

a) besluta om eller betala utdelning eller göra någon annan 
värdeöverföring till aktieägare (med undantag för den vinst-
utdelning som CPE 2014 och övriga Årsfonder avser att fatta 
beslut om vid bolagsstämman i januari 2019 och som avser 
utdelning till Coeli Private Equity Management II AB för rä-
kenskapsåret 2018);

b) emittera aktier eller andra värdepapper (med undantag 
för de nyemitterade aktier som ska utgöra fusionsvederlag);

c) förvärva, avyttra eller avtala om att förvärva eller avyttra 
betydande aktieinnehav, verksamheter eller tillgångar;

d) ingå eller ändra betydande avtal eller andra överenskom-
melser eller uppta nya betydande lån, utöver vad som faller 
inom respektive bolags normala affärsverksamhet; eller

e) ändra bolagsordning, med undantag för ändringar som är 
ett led i genomförandet av Fusionen.
Parterna åtar sig även att vidta samtliga nödvändiga åtgär-
der som krävs för att fullfölja samgåendet på de villkor som 
anges i Fusionsplanen.

VILLKOR FÖR FUSIONEN
Genomförande av Fusionen villkoras av:

a) att aktieägarna i CPE vid en bolagsstämma i CPE beslutar 
om att (i) godkänna Fusionsplanen, (ii) godkänna styrelsens 
beslut om emission av de aktier som utgör fusionsvederlag 
och (iii) anta ny bolagsordning med de ändringar som är ett 
led i genomförandet av Fusionen;

b) att aktieägarna i CPE 2014 vid en bolagsstämma i CPE 
2014 godkänner Fusionsplanen och utdelning avseende pre-
ferensaktier P1 för räkenskapsåret 2018 samt att aktieägarna 
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i minst ytterligare sex (6) av nio (9) Årsfonder vid en bolags-
stämma godkänner relevanta Fusionsplaner;

c) att erforderliga godkännanden av de ägarförändringar 
som sker till följd av Fusionerna, i den utsträckning så krävs, 
har inhämtats och erhållits från berörda avtalsparter i enlig-
het med de investeringsavtal som ingåtts av respektive Års-
fond;

d) att alla tillstånd och godkännanden från myndigheter som 
är nödvändiga för Fusionen har erhållits på villkor som är ac-
ceptabla för CPE respektive CPE 2014, enligt respektive sty-
relses bedömning;

e) att Fusionen inte helt eller delvis omöjliggörs eller väsent-
ligen försvåras på grund av lagar, domstolsbeslut, myndig-
hetsbeslut eller liknande; och

f) att inte någon förändring, omständighet eller händelse el-
ler följd av förändringar, omständigheter eller händelser har 
inträffat som haft, eller som rimligen skulle kunna förväntas 
ha, en väsentlig negativ effekt på den finansiella ställningen 
eller verksamheten för CPE efter sammanslagningen, inne-
fattande bl.a. CPEs eller CPE 2014:s omsättning, resultat, lik-
viditet, soliditet, eget kapital, tillgångar eller att – enligt sty-
relsernas bedömning – inte tillräckligt många Årsfonder har 
godkänt framlagd fusionsplan och därmed inte kommer att 
gå vidare med fusionsförfarandet.

Har de villkor för genomförandet av Fusionen som framgår 
av detta avsnitt inte uppfyllts och Genomförandet (enligt de-
finition i avsnitt 7) inte skett senast den 30 juni 2019 kommer 
Fusionen inte att genomföras och denna Fusionsplan upphö-
ra att gälla, dock att Fusionen ska avbrytas och Fusionspla-
nen upphöra att gälla endast, i den mån det är tillåtet enligt 
tillämplig lag, om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig 
betydelse för Fusionen eller för det sammanslagna bolaget. 
Styrelserna förbehåller sig rätten att genom ett gemensamt 
beslut helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av vill-
koren i detta avsnitt.

Styrelserna har, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, 
rätt att genom ett gemensamt beslut bestämma att skjuta 
upp det senaste datumet för uppfyllande av villkoren för ge-
nomförandet av Fusionen från den 30 juni 2019 till ett senare 
datum.

FUSIONENS GENOMFÖRANDE
Fusionens planerade registrering
Under förutsättning att de villkor för Fusionen som framgår 
av avsnitt 6 ovan har uppfyllts kommer Fusionen att få rätts-
verkan från den dag då Bolagsverket registrerar Fusionen 
(”Genomförandet”). Med hänsyn bl.a. till den tid som regist-
reringsprocessen vid Bolagsverket tar i anspråk förväntas 
datumet för sådan registrering infalla under april-maj 2019. 
Bolagen kommer senare att offentliggöra vilken dag Bolags-
verket kommer att registrera Fusionen.

Planerad tidpunkt för CPE 2014 upplösning
CPE 2014 upplöses och dess tillgångar och skulder övertas 
av CPE i och med Genomförandet.

Notering av de nyemitterade aktier som utgör fusionsve-
derlag
CPE kommer efter det att Fusionen samt övriga fusioner av 
Årsfonderna är genomförda att ansöka om upptagande till 
handel på NGM AIF av de nya aktier av serie stamaktier som 
kommer att emitteras av CPE.

Arbetet med att uppta stamaktier i CPE till handel kommer 
att ske under det första halvåret 2019 och första dag för han-
del med sådana nya aktier beräknas bli omkring 19 juni 2019.

INNEHAVARE AV VÄRDEPAPPER MED SÄRSKILDA RÄTTIG-
HETER
Det föreligger inte några utestående teckningsoptioner, kon-
vertibler eller andra finansiella instrument med särskilda rät-
tigheter i CPE eller i CPE 2014.

ARVODE M.M. I ANLEDNING AV FUSIONEN
Något särskilt arvode eller annan förmån, i den mening som 
avses i aktiebolagslagen (2005:551), ska inte utgå till styrel-
seledamot eller verkställande direktör i CPE eller CPE 2014.

Arvoden till revisorerna i CPE och CPE 2014 för deras ytt-
randen över Fusionsplanen samt för granskning av informa-
tionsdokument och pressmeddelanden ska utgå enligt god-
känd räkning.

Övrigt
Verkställande direktören i CPE och verkställande direktö-
ren i CPE 2014 ska äga rätt att gemensamt vidta de smärre 
förändringar i Fusionsplanen som kan visa sig erforderliga i 
samband med registrering av Fusionsplanen eller Fusionen 
hos Bolagsverket eller för Euroclear Sweden AB:s hantering i 
samband med fusionsvederlagets redovisning.

Till Fusionsplanen bilägges även:

1. CPEs delårsrapport för perioden 15 augusti 2018 till 20 no-
vember 2018.

2. CPE 2014 årsredovisningar för räkenskapsåren 2015, 2016 
och 2017 samt delårsrapport för perioden från 1 januari 2018 
– 30 juni 2018.

3. Revisorernas yttranden enligt 23 kap. 11 § aktiebolagsla-
gen.
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Styrelsen för Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168-
1019 ("CPE"), med säte i Stockholm, och styrelsen för Coeli 
Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 556981-3628   ("CPE 
2015"), med säte i Stockholm, har träffat överenskommelse 
om fusion mellan CPE och CPE 2015 enligt 23 kap. 1 § aktie-
bolagslagen (2005:551) (”Fusionen”). Fusionen ska ske ge-
nom absorption med CPE som övertagande bolag och CPE 
2015 som överlåtande bolag.

I anledning härav har styrelserna för CPE och CPE 2015 upp-
rättat följande gemensamma fusionsplan (”Fusionsplanen”).

BAKGRUND OCH MOTIV FÖR FUSIONEN
Bakgrund
CPE är ett nystartat aktiebolag och ett helägt dotterbolag till 
Coeli Private Equity Management II AB, org. nr. 559031-2723. 
CPE har för närvarande, innan Fusionen, ingen pågående 
verksamhet, utan har skapats i syfte att vara övertagande 
bolag i samband med genomförandet av en sammanslag-
ning av de årsfonder som etablerats inom Coeligruppen un-
der perioden från år 2007 till 2015, innefattande Coeli Private 
Equity 2007 AB (publ), org. nr. 556721-0900, Coeli Private 
Equity 2008 AB (publ), org. nr. 556740-3273, Coeli Private 
Equity 2009 AB (publ), org. nr. 556762-6873, Coeli Private 
Equity 2010 AB (publ), org. nr. 556790-3330, Coeli Private 
Equity 2011 AB (publ), org. nr. 556820-5941, Coeli Private 
Equity 2012 AB (publ), org. nr. 556864-4537, Coeli Private 
Equity 2013 AB (publ), org. nr. 556907-7943, Coeli Private 
Equity 2014 AB (publ), org. nr. 556942-5936 samt Coeli Pri-
vate Equity 2015 AB (publ), org. nr. 556981-3628 (var för sig 
”Årsfond”, gemensamt ”Årsfonderna”).

Styrelserna i CPE och CPE 2015 har utrett förutsättningarna 
för ett samgående mellan de båda bolagen samt övriga Års-
fonder, genom absorption med CPE som övertagande bolag 
och CPE 2015 och övriga Årsfonder som överlåtande bolag, 
och anser att det skulle medföra huvudsakligen följande för-
delar för aktieägarna i CPE 2015 och övriga Årsfonder.

Mer attraktivt investeringsalternativ
CPE 2015:s och övriga årsfonders verksamhet består i att 
med egna medel göra olika riskkapitalinvesteringar, främst 
i nordiska riskkapitalfonder. Styrelserna i CPE och CPE 2015 
gör bedömningen att en sammanslagning av CPE och CPE 
2015 samt övriga Årsfonder kommer att skapa ett flertal för-
delar för aktieägarna.

Genom samgåendet av CPE och CPE 2015 samt övriga Års-
fonder kommer Årsfondernas befintliga och nya investerare 
att få en långsiktig investering i ett bolag med exponering 
mot Private Equity-marknaden, med ett effektivt kapitalut-
nyttjande genom att CPE efter sammanslagningen kommer 
att ha mer kapital och därmed kan göra löpande investering-
ar utan att behöva beakta en enskild Årsfonds levnadstid.

En betydande fördel är den förbättrade avkastningsstruktu-
ren som införs i och med fusionen vilken innebär att alloke-
ringen av vinstmedel förbättras för investerarna genom att 

förvaltningsavgiften sänks från tidigare 1,0 procent i Årsfon-
derna till 0,3 procent i CPE samt att den tidigare årliga utdel-
ningen som CPE 2015 och övriga Årsfonder betalade till Coeli 
Asset Management AB om 1,5 procent försvinner.

Avsikten är vidare att ansöka om notering av det samman-
slagna bolagets stamaktier på NGM AIF och styrelserna be-
dömer att det kommer leda till en bättre kundupplevelse för 
investerarna med ökad transparens och likviditet i aktien. 
Genom samgåendet skapas även ett bolag med ett betyd-
ligt större marknadsvärde, vilket sannolikt kommer leda till 
ett ökat intresse från en bredare krets av aktieanalytiker och 
investerare. Det förväntas i sin tur att leda till en fungerande 
andrahandsmarknad som gör att investeraren kan sälja av ak-
tieinnehav när denne så önskar.

En annan fördel är att CPE efter sammanslagningen generellt 
sett kommer att ha lägre kostnader i förhållande till det för-
valtade kapitalet. Dels för att de fasta kostnaderna kommer 
att slås ut över ett betydligt större kapital och antal investe-
rare, dels för att CPE i högre utsträckning kommer att kunna 
göra långsiktiga åtaganden mot underliggande riskkapital-
fonder. Andra kostnadssynergier som sammanslagningen 
bedöms leda till är minskade kostnader för notering, redovis-
ning, rådgivare, personal och andra kostnader förknippade 
med Årsfonderna. 

Mot bakgrund av ovanstående gör styrelserna i CPE och CPE 
2015 bedömningen att samgåendet av CPE och CPE 2015 
samt övriga Årsfonder skapar ett bolag med betydande för-
delar för aktieägarna i det nya sammanlagda bolaget.

Val av samgåendemetod
Styrelserna för CPE och CPE 2015 anser att samgåendet ska 
genomföras som en aktiebolagsrättslig fusion av bolagen, 
varvid båda bolagens aktieägare ges möjlighet att godkänna 
samgåendet på extra bolagsstämma i respektive bolag. De 
båda bolagens styrelser anser att en fusion är ett lämpligt 
sätt för två bolag (samt övriga åtta Årsfonder) att gå sam-
man när avsikten, som i detta fall, är att slå samman och 
samla alla tillgångar i respektive Årsfond i ett och samma bo-
lag som sedan ska ägas gemensamt av samtliga de personer 
som för närvarande är aktieägare i respektive Årsfond. Båda 
styrelserna deltar aktivt i arbetet med samgåendet.

Extra bolagsstämmor i CPE och CPE 2015 kommer att hållas 
den 30 januari 2019.

FASTSTÄLLANDET AV UTBYTESRELATION FÖR FUSIONS-
VEDERLAGET OCH OMSTÄNDIGHETER AV VIKT VID BEDÖ-
MANDE AV FUSIONENS LÄMPLIGHET
Utbytesrelationen har bestämts i avsikt att ge aktieägarna i 
CPE 2015 och övriga Årsfonder som ska slås samman en rätt-
vis fördelning av det sammanslagna bolaget för respektive 
Årsfonds ägarkrets. Vid bestämmandet av en skälig och rätt-
vis utbytesrelation för såväl CPEs som CPE 2015 och övriga 
Årsfonders aktieägare, har styrelserna för de båda bolagen 
beaktat flera faktorer.
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Utbytesrelation avseende Preferensaktie P2 i CPE 2015
Styrelserna har vid värdering av CPE 2015:s och övriga Års-
fonders utestående Preferensaktie P2 baserat värdet på 
redovisat eget kapital i respektive Årsfond per den 30 juni 
2018, justerat för väsentliga förändringar under perioden 
fram till och med den 15 oktober 2018. Sådana väsentliga för-
ändringar kan exempelvis utgöras av s.k. exits (avyttring av 
innehav i de underliggande riskkapitalfonderna). CPE 2015 
och övriga Årsfonder upprättar sin redovisning baserat på 
att finansiella instrument och därmed de underliggande fon-
dinnehaven värderas till verkligt värde. Beträffande de olika 
bolagens innehav i underliggande riskkapitalfonder har sty-
relserna utgått från de värderingar av fonderna som rappor-
terats av förvaltarna i respektive fond och som i samtliga fall 
har baserats på och upprättats i enlighet med Invest Europe 
Investor Reporting Guidelines utgivna av Invest Europe, (tidi-
gare European Private Equity & Venture Capital Association, 
EVCA).

Utbytesrelation avseende Preferensaktier P1 i CPE 2015
Styrelserna har vid värdering av CPE 2015:s och övriga Års-
fonders utestående preferensaktier P1 (som numera i samt-
liga fall innehas av Coeli Private Equity Management II AB) 
baserat värdet på (i) kvotvärdet på de aktier som Coeli Pri-
vate Equity Management II AB innehar och (ii) de preferens-
rättigheter som dessa preferensaktier P1 ger i form av för-
valtningsavgift och utdelningsrätt om 1,5 procent av i Coeli 
Private Equity 2015 AB totalt inbetalt kapital. Coeli Private 
Equity Management II AB kompenseras för detta värde ge-
nom att tilldelas 81 988 stamaktier i Coeli Private Equity AB 
som fusionsvederlag. Antalet stamaktier som Coeli Private 
Equity Management II AB erhåller har beräknats baserat på 
de kvarvarande förvaltningsavgifterna samt den förväntade 
livslängden i Årsfonderna. Dessa förvaltningsavgifter rabat-
teras med 33 procent i respektive Årsfond och för den fram-
räknade summan erhåller Coeli Private Equity Management 
II AB stamaktier i CPE med samma villkor som övriga inves-
terare.

CPE 2015:s och övriga Årsfonders utestående preferensaktier 
P1 åsätts därutöver ett värde baserat på den vinstdelnings-
rätt (s.k. carried interest) motsvarande 20 procent av den del 
av avkastningen i CPE 2015 som överstiger tröskelräntan på 
5 procent per år. I samband med det har styrelserna beaktat 
såväl tidsvärdet på nämnda utdelningsrätt som risken för att 
ingen vinstdelning erhålls. Coeli Private Equity Management 
II AB kompenseras för detta värde genom att erhålla 900 
000 stamaktier serie II i CPE som fusionsvederlag. Det inne-
bär att Coeli Private Equity Management II AB, med beaktan-
de av de 500 000 stamaktier av serie II som är utestående 
och som redan innan fusionen innehas av Coeli Private Equity 
Management II AB, efter fusionen kommer att inneha totalt 
1 400 000 stamaktier serie II, vilket kommer motsvara maxi-
malt 14 procent av det totala antalet aktier i CPE. 

Styrelsens bedömning
Styrelserna för CPE och CPE 2015 anser att Fusionen är till 
fördel för respektive bolag och dess aktieägare samt för ak-

tieägarna i de övriga Årsfonderna som också avses att fu-
sioneras in i CPE. Båda styrelserna anser även att utbytesre-
lationen är skälig och fusionsplanen är granskad av PwC, se 
nedan granskningsberättelse.

FUSIONSVEDERLAG M.M.
CPE ska erlägga fusionsvederlaget till aktieägare i CPE 2015 
i enlighet med vad som framgår nedan..

Fusionsvederlag i form av stamaktier och stamaktier serie II
Fusionsvederlaget kommer att utgöras av nya aktier av ak-
tieslagen stamaktier och stamaktier serie II i CPE. Såväl stam-
aktie som stamaktie serie II berättigar till en röst var och de 
båda aktieslagen har således samma rösträtt.

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 el-
ler i samband med att bolaget likvideras, har erhållit utdel-
ning med ett belopp motsvarande 115 procent av det med-
elvärde som kommer att åsättas stamaktier i samband med 
att aktie av sådant aktieslag utges som fusionsvederlag vid 
Fusionen samt fusionen av övriga Årsfonder, dock lägst ak-
tiens kvotvärde.

Genom ett obligatoriskt omvandlingsförbehåll i bolagsord-
ningen för CPE kommer samtliga aktier av stamaktier serie 
II att omvandlas till stamaktier när innehavare av stamaktier, 
genom utdelning eller genom annan värdeöverföring enligt 
17 kap 2 § aktiebolagslagen, har erhållit ett belopp motsva-
rande den ovan angivna nivån om 115 procent.

Med beaktande av vad som anges ovan avseende utbytesre-
lationen för fusionsvederlaget i avsnittet ”Fastställandet av 
utbytesrelation för fusionsvederlaget och omständigheter av 
vikt vid bedömande av Fusionens lämplighet” kommer inne-
havarna av aktier i CPE 2015 erhålla fusionsvederlag i form av 
stamaktier och stamaktier serie II i CPE enligt följande.

En preferensaktie P1 i CPE 2015 berättigar innehavaren att 
erhålla fusionsvederlag i form av 0,1640 nya stamaktier och 
0,2 nya stamaktier serie II i CPE.

En preferensaktie P2 i CPE 2015 berättigar innehavaren att 
erhålla fusionsvederlag i form av 2,3858 nya stamaktier i CPE.

En aktieägare i CPE 2015 som innehar 100 preferensaktier P1 
erhåller sålunda 16,40 stamaktier och 20 stamaktier serie II i 
CPE. En aktieägare i CPE 2015 som innehar 100 preferensak-
tier P2 erhåller sålunda 238,58 stamaktier i CPE.

Fraktioner
Endast hela aktier i CPE kommer att erläggas som fusionsve-
derlag till aktieägare i CPE 2015. CPE och CPE 2015 kommer 
att uppdraga emissionsinstitutet Aktieinvest att lägga sam-
man alla uppkomna fraktioner av stamaktier i CPE (”Frak-
tioner”) som inte berättigar till en hel stamaktie i CPE som 
fusionsvederlag och därefter sälja dessa aktier till Coeli Priva-

FUSIONSPLANER
ÅRSFOND 2015



123

FUSIONSPLANER
ÅRSFOND 2015

te Equity Management II AB, som har åtagit sig att förvärva 
samtliga sådana aktier. Redovisning av försäljningslikviden 
från försäljningen av de aktier som motsvarar Fraktionerna 
ska ske genom Aktieinvests försorg och försäljningslikviden 
därefter utbetalas till de som är berättigade till det i propor-
tion till värdet av de Fraktioner som de innehar omedelbart 
före försäljningen. Denna betalning ska ske senast tio bank-
dagar efter sådan försäljning av Fraktionerna.

Skulle inte det sammanlagda antalet Fraktioner motsvara ett 
helt antal aktier kommer Coeli Private Equity AB att tillskjuta 
motsvarande belopp i kontanter, det vill säga högst ett be-
lopp motsvarande försäljningslikviden för en aktie vid den 
beskrivna försäljningen.

Aktieemission
Emissionen av nya aktier i CPE ska godkännas av aktieägarna 
i CPE på den extra bolagsstämma som bl.a. även kommer att 
pröva frågan om godkännande av Fusionsplanen.

De CPE-aktier som ska utges som fusionsvederlag ska med-
föra rätt till vinstutdelning första gången på den avstäm-
ningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de 
nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

CPEs aktiekapital, som uppgår till 500 000 kronor, kommer 
efter Fusionen att öka med 9 500 000 kronor till högst 10 
000 000 kronor genom att högst 8 600 000 nya stamaktier 
och högst 900 000 nya stamaktier serie II emitteras.

Antal aktier samt fördelningen av aktier mellan de båda ak-
tieslagen i CPE före och efter Fusionen framgår av tabellen 
nedan.

Stamaktier Stamaktier 
serie II

Totalt

Antal aktier i CPE 
före fusion

- 500 000 500 000

Nyemitterade 
aktier i CPE till 
följd av fusion av 
CPE 2013

745 964 100 000

Nyemitterade 
aktier i CPE till 
följd av fusion av 
övriga Årsfonder 

7 854 036 800 000

Totalt 
(efter fusion):

8 600 000 1 400 000 10 000 000

REDOVISNING AV FUSIONSVEDERLAG
De aktieägare som är upptagna i den av Euroclear Sweden 
AB förda aktieboken för CPE 2015 per dagen för Bolagsver-
kets registrering av Fusionen är berättigade att erhålla fu-
sionsvederlag (se vidare nedan under avsnittet ”Fusionens 
Genomförande”).

I den mån inte annat följer av nedanstående ska fusionsve-
derlaget redovisas (erläggas) genom att Euroclear Sweden 
AB, efter att Bolagsverket registrerat Fusionen, på varje ved-
erlagsberättigads VP-konto registrerar det antal CPE-aktier 

som tillkommer denne. Samtidigt ska dennes aktieinnehav i 
CPE 2015 avregistreras från samma konto. Notera att i Euro-
clear Sweden AB:s system benämns CPEs stamaktier för AK 
och stamaktier serie II för AK A 2.

Redovisningen av försäljningslikviden från försäljningen av 
Fraktioner enligt ovan ska ske genom Aktieinvests försorg. 
Redovisningen ska ske senast tio bankdagar efter sådan för-
säljning. Om aktierna i CPE 2015 är pantsatta vid tidpunkten 
för redovisningen av fusionsvederlaget ska redovisning ske 
till panthavaren och om aktierna i CPE 2015 är förvaltarre-
gistrerade ska redovisning ske till förvaltaren.

Registrering av Fusionen beräknas ske i april-maj 2019.

ÅTAGANDEN FÖR PERIODEN FÖRE FUSIONEN
CPE och CPE 2015 har åtagit sig att, fram till den dag då Fu-
sionen registreras hos Bolagsverket, fortsätta att bedriva sina 
respektive verksamheter på sedvanligt sätt. Vidare har CPE 
och CPE 2015 åtagit sig att inte utan föregående skriftligt 
medgivande från det andra bolaget:

a) besluta om eller betala utdelning eller göra någon annan 
värdeöverföring till aktieägare (med undantag för den vinst-
utdelning som CPE 2015 och övriga Årsfonder avser att fatta 
beslut om vid bolagsstämman i januari 2019 och som avser 
utdelning till Coeli Private Equity Management II AB för rä-
kenskapsåret 2018);

b) emittera aktier eller andra värdepapper (med undantag 
för de nyemitterade aktier som ska utgöra fusionsvederlag);

c) förvärva, avyttra eller avtala om att förvärva eller avyttra 
betydande aktieinnehav, verksamheter eller tillgångar;

d) ingå eller ändra betydande avtal eller andra överenskom-
melser eller uppta nya betydande lån, utöver vad som faller 
inom respektive bolags normala affärsverksamhet; eller

e) ändra bolagsordning, med undantag för ändringar som är 
ett led i genomförandet av Fusionen.
Parterna åtar sig även att vidta samtliga nödvändiga åtgär-
der som krävs för att fullfölja samgåendet på de villkor som 
anges i Fusionsplanen.

VILLKOR FÖR FUSIONEN
Genomförande av Fusionen villkoras av:

a) att aktieägarna i CPE vid en bolagsstämma i CPE beslutar 
om att (i) godkänna Fusionsplanen, (ii) godkänna styrelsens 
beslut om emission av de aktier som utgör fusionsvederlag 
och (iii) anta ny bolagsordning med de ändringar som är ett 
led i genomförandet av Fusionen;

b) att aktieägarna i CPE 2015 vid en bolagsstämma i CPE 
2015 godkänner Fusionsplanen och utdelning avseende pre-
ferensaktier P1 för räkenskapsåret 2018 samt att aktieägarna 
i minst ytterligare sex (6) av nio (9) Årsfonder vid en bolags-
stämma godkänner relevanta Fusionsplaner;
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c) att erforderliga godkännanden av de ägarförändringar 
som sker till följd av Fusionerna, i den utsträckning så krävs, 
har inhämtats och erhållits från berörda avtalsparter i enlig-
het med de investeringsavtal som ingåtts av respektive Års-
fond;

d) att alla tillstånd och godkännanden från myndigheter som 
är nödvändiga för Fusionen har erhållits på villkor som är ac-
ceptabla för CPE respektive CPE 2015, enligt respektive sty-
relses bedömning;

e) att Fusionen inte helt eller delvis omöjliggörs eller väsent-
ligen försvåras på grund av lagar, domstolsbeslut, myndig-
hetsbeslut eller liknande; och

f) att inte någon förändring, omständighet eller händelse el-
ler följd av förändringar, omständigheter eller händelser har 
inträffat som haft, eller som rimligen skulle kunna förväntas 
ha, en väsentlig negativ effekt på den finansiella ställningen 
eller verksamheten för CPE efter sammanslagningen, inne-
fattande bl.a. CPEs eller CPE 2015:s omsättning, resultat, lik-
viditet, soliditet, eget kapital, tillgångar eller att – enligt sty-
relsernas bedömning – inte tillräckligt många Årsfonder har 
godkänt framlagd fusionsplan och därmed inte kommer att 
gå vidare med fusionsförfarandet.

Har de villkor för genomförandet av Fusionen som framgår 
av detta avsnitt inte uppfyllts och Genomförandet (enligt de-
finition i avsnitt 7) inte skett senast den 30 juni 2019 kommer 
Fusionen inte att genomföras och denna Fusionsplan upphö-
ra att gälla, dock att Fusionen ska avbrytas och Fusionspla-
nen upphöra att gälla endast, i den mån det är tillåtet enligt 
tillämplig lag, om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig 
betydelse för Fusionen eller för det sammanslagna bolaget. 
Styrelserna förbehåller sig rätten att genom ett gemensamt 
beslut helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av vill-
koren i detta avsnitt.

Styrelserna har, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, 
rätt att genom ett gemensamt beslut bestämma att skjuta 
upp det senaste datumet för uppfyllande av villkoren för ge-
nomförandet av Fusionen från den 30 juni 2019 till ett senare 
datum.

FUSIONENS GENOMFÖRANDE
Fusionens planerade registrering
Under förutsättning att de villkor för Fusionen som framgår 
av avsnitt 6 ovan har uppfyllts kommer Fusionen att få rätts-
verkan från den dag då Bolagsverket registrerar Fusionen 
(”Genomförandet”). Med hänsyn bl.a. till den tid som regist-
reringsprocessen vid Bolagsverket tar i anspråk förväntas 
datumet för sådan registrering infalla under april-maj 2019. 
Bolagen kommer senare att offentliggöra vilken dag Bolags-
verket kommer att registrera Fusionen.

Planerad tidpunkt för CPE 2015 upplösning
CPE 2015 upplöses och dess tillgångar och skulder övertas 
av CPE i och med Genomförandet.

Notering av de nyemitterade aktier som utgör fusionsve-
derlag
CPE kommer efter det att Fusionen samt övriga fusioner av 
Årsfonderna är genomförda att ansöka om upptagande till 
handel på NGM AIF av de nya aktier av serie stamaktier som 
kommer att emitteras av CPE.

Arbetet med att uppta stamaktier i CPE till handel kommer 
att ske under det första halvåret 2019 och första dag för han-
del med sådana nya aktier beräknas bli omkring 19 juni 2019.

INNEHAVARE AV VÄRDEPAPPER MED SÄRSKILDA RÄTTIG-
HETER
Det föreligger inte några utestående teckningsoptioner, kon-
vertibler eller andra finansiella instrument med särskilda rät-
tigheter i CPE eller i CPE 2015.

ARVODE M.M. I ANLEDNING AV FUSIONEN
Något särskilt arvode eller annan förmån, i den mening som 
avses i aktiebolagslagen (2005:551), ska inte utgå till styrel-
seledamot eller verkställande direktör i CPE eller CPE 2015.

Arvoden till revisorerna i CPE och CPE 2015 för deras ytt-
randen över Fusionsplanen samt för granskning av informa-
tionsdokument och pressmeddelanden ska utgå enligt god-
känd räkning.

Övrigt
Verkställande direktören i CPE och verkställande direktö-
ren i CPE 2015 ska äga rätt att gemensamt vidta de smärre 
förändringar i Fusionsplanen som kan visa sig erforderliga i 
samband med registrering av Fusionsplanen eller Fusionen 
hos Bolagsverket eller för Euroclear Sweden AB:s hantering i 
samband med fusionsvederlagets redovisning.

Till Fusionsplanen bilägges även:

 1. CPEs delårsrapport för perioden 15 augusti 2018 till 20 
november 2018.

2. CPE 2015 årsredovisningar för räkenskapsåren 2015, 2016 
och 2017 samt delårsrapport för perioden från 1 januari 2018 
– 30 juni 2018.

3. Revisorernas yttranden enligt 23 kap. 11 § aktiebolagsla-
gen.
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REVISORSYTTRANDEN ÖVER FUSIONSPLANERNA
ENLIGT 23 KAP. 11§ AKTIEBOLAGSLAGEN (2005:551)

Nedan finns revisorsyttranden över fusionsplanerna för Coeli Private Equity 2007 AB (publ), org. nr. 556721-0900, Coeli Pri-
vate Equity 2008 AB (publ), org. nr. 556740-3273, Coeli Private Equity 2009 AB (publ), org. nr. 556762-6873, Coeli Private 
Equity 2010 AB (publ), org. nr. 556790-3330, Coeli Private Equity 2011 AB (publ), org. nr. 556820-5941, Coeli Private Equity 
2012 AB (publ), org. nr. 556864-4537, Coeli Private Equity 2013 AB (publ), org. nr. 556907-7943, Coeli Private Equity 2014 
AB (publ), org. nr. 556942-5936 samt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 556981-3628
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Revisorsyttrande över fusionsplan enligt 23 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551)
Till styrelserna i Coeli Private Equity AB (publ), org. nr 559168-1019 samt Coeli Private Equity 2007 AB (publ), org. nr. 
556721-0900

Vi har granskat fusionsplanen daterad 4 december 2018.

Styrelsens ansvar för fusionsplanen
Det är styrelserna i Coeli Private Equity AB (publ) och i Coeli Private Equity 2007 AB (publ) som har ansvaret för att ta fram 
fusionsplanen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelserna bedömer nödvändig 
för att kunna ta fram fusionsplanen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vår uppgift är att göra våra uttalanden på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs 
rekommendation RevR 4 Granskning av fusionsplan. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen 
för att uppnå begränsad säkerhet att fusionsplanen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar 
ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar 
dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga 
krav i lagar och andra författningar. Vi är oberoende i förhållande till Coeli Private Equity AB och Coeli Private Equity 2007 
AB  enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om belopp och annan information i fusionsplanen, vilka 
metoder som använts vid värderingen, bestämmande av fusionsvederlaget och fara för att borgenärerna inte ska få sina 
fordringar betalda. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i fusionsplanen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelserna tagit fram fusionsplanen i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i bolagens interna kontroll. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av fusionsplanen och underlag 
till denna samt förfrågningar hos bolagens personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört 
med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalande
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att
• använda värderingsmetoder är otillämpliga,
• fusionsvederlaget och grunderna för dess fördelning inte har bestämts på ett sakligt och korrekt sätt eller att 

fusionsplanen i övrigt inte uppfyller aktiebolagslagens krav,
• fusionen medför fara för att borgenärerna i Coeli Private Equity AB (det övertagande bolaget) inte ska få betalt för 

de fordringar som tagits upp i fusionsplanen.

Övriga upplysningar
Som framgår av fusionsplanen är Coeli Private Equity AB  som är det övertagande bolaget, medan Coeli Private Equity 
2007 AB:s tillgångar och skulder ska övertas av Coeli Private Equity AB.

Vederlaget till aktieägarna i Coeli Private Equity 2007 AB betalas uteslutande i form av aktier i Coeli Private Equity AB. I 
bolaget finns aktier av två slag av aktier - stamaktier och stamaktier av serie II. 

Stamaktier Stamaktier serie II Totalt

Antal aktier i Coeli Private Equity AB före fusionen - 500 000 500 000

Nyemitterade aktier i Coeli Private Equity AB så som 
fusionsvederlag till akiteägarna i Coeli Private Equity  2007 AB

641 590 100 000 741 590

Nyemitterade aktier i Coeli Private Equity AB så som 
fusionsvederlag till akiteägarna i övriga Årsfonder 

7 958 410 800 000 8 758 410

Totalt  antal aktier (efter fusion): 8 600 000 1 400 000 10 000 000

Aktiekapital (efter fusionen) 8 600 000 1 400 000 10 000 000
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Preferensaktier av serie 1
Vid värderingen har styrelserna särskilt beaktat följande omständigheter, vilket framgår av fusionsplanen:
Som framgår av fusionsplanen har utbytesförhållandet fastställts till 0,0398, så att varje preferensaktie av serie 1 i Coeli 
Private Equity 2007 AB med ett kvotvärde om 1 kronor ger rätt till 0,0398 stamaktier i Coeli Private Equtiy AB båda 
aktieslagen med ett kvotvärde om 1 kronor. 

Av fusionsplanen framgår att styrelserna vid värdering av Coeli Private Equity 2007 AB:s utestående preferensaktier av 
serie 1 baserat värdet på (i) kvotvärdet på dessa samt (ii) de preferensrättigheter som dessa preferensaktierna av serie 1 
ger i form av den utdelningsrätt om 1,5 procent av i Coeli Private Equity 2007 AB totalt inbetalt kapital. 

Därtill har som framgår av fusionsplanen preferensaktierna av serie 1 åsatts ett värde baserat på den vinstdelningsrätt 
(s.k. carried interest) motsvarande 20 procent av den del av avkastningen i Coeli Private Equity 2007 AB som överstiger 
tröskelräntan på 7 procent per år.  I samband med det har styrelserna beaktat såväl tidsvärdet på nämnda utdelningsrätt 
som risken för att ingen vinstdelning erhålls. Innehavarna av preferensakie av serie 1 kompenseras för detta värde genom 
att tilldelas 100 000 stamaktier av serie II i Coeli Private Equity AB som fusionsvederlag.

Preferensaktier av serie 2
Vid värderingen har styrelserna särskilt beaktat följande omständigheter, vilket framgår av fusionsplanen:

Som framgår av fusionsplanen har styrelserna vid värdering av Coeli Private Equity 2007 AB:s utestående preferensaktier av 
serie 2 baserat värdet på redovisat eget kapital i respektive årsfond per den 30 juni 2018, justerat för väsentliga förändringar 
under perioden fram till och med den 15 oktober 2018. Sådana väsentliga förändringar kan exempelvis utgöras av s.k. exits 
(avyttring av innehav i de underliggande riskkapitalfonderna). Coeli Private Equity 2007 AB upprättar sin redovisning 
baserat på att finansiella instrument och därmed de underliggande fondinnehaven värderas till verkligt värde. Beträffande 
de olika bolagens innehav i underliggande riskkapitalfonder har styrelserna utgått från de värderingar av fonderna som 
rapporterats av förvaltarna i respektive fond och som i samtliga fall har baserats på och upprättats i enlighet med EVCA 
Reporting Guidelines utgivna av European Private Equity & Venture Capital Association.

Stockholm den 4 december 2018.

Revisor utsedd av Coeli Private Equity AB:     Revisor utsedd av Coeli Private Equity 2007 AB:
bolagsstämma       bolagsstämma

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB     Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Leonard Daun       Leonard Daun

Auktoriserad revisor      Auktoriserad revisor
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Revisorsyttrande över fusionsplan enligt 23 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551)
Till styrelserna i Coeli Private Equity AB (publ), org. nr 559168-1019 samt Coeli Private Equity 2008 AB (publ), org. nr. 
556740-3273

Vi har granskat fusionsplanen daterad  4 december 2018

Styrelsens ansvar för fusionsplanen
Det är styrelserna i Coeli Private Equity AB (publ) och i  Coeli Private Equity 2008 AB (publ) som har ansvaret för att ta fram 
fusionsplanen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelserna bedömer nödvändig 
för att kunna ta fram fusionsplanen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vår uppgift är att göra våra uttalanden på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs 
rekommendation RevR 4 Granskning av fusionsplan. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen 
för att uppnå begränsad säkerhet att fusionsplanen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar 
ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar 
dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga 
krav i lagar och andra författningar. Vi är oberoende i förhållande till Coeli Private Equity AB och Coeli Private Equity 2008 
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om belopp och annan information i fusionsplanen, vilka 
metoder som använts vid värderingen, bestämmande av fusionsvederlaget och fara för att borgenärerna inte ska få sina 
fordringar betalda. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i fusionsplanen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelserna tagit fram fusionsplanen i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i bolagens interna kontroll. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av fusionsplanen och underlag 
till denna samt förfrågningar hos bolagens personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört 
med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalande
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att
• använda värderingsmetoder är otillämpliga,
• fusionsvederlaget och grunderna för dess fördelning inte har bestämts på ett sakligt och korrekt sätt eller att 

fusionsplanen i övrigt inte uppfyller aktiebolagslagens krav,
• fusionen medför fara för att borgenärerna i Coeli Private Equity AB (det övertagande bolaget) inte ska få betalt för 

de fordringar som tagits upp i fusionsplanen.

Övriga upplysningar
Som framgår av fusionsplanen är Coeli Private Equity AB  som är det övertagande bolaget, medan Coeli Private Equity 
2008 AB:s tillgångar och skulder ska övertas av Coeli Private Equity AB.

Vederlaget till aktieägarna i Coeli Private Equity 2008 AB betalas uteslutande i form av aktier i Coeli Private Equity AB. I 
bolaget finns aktier av två slag av aktier - stamaktier och stamaktier av serie II.

Stamaktier Stamaktier serie II Totalt

Antal aktier i Coeli Private Equity AB före fusionen - 500 000 500 000

Nyemitterade aktier i Coeli Private Equity AB så som 
fusionsvederlag till akiteägarna i Coeli Private Equity  2008 AB

336 199 100 000 436 199

Nyemitterade aktier i Coeli Private Equity AB så som 
fusionsvederlag till akiteägarna i övriga Årsfonder 

8 263 801 800 000 9 063 801

Totalt  antal aktier (efter fusion): 8 600 000 1 400 000 10 000 000

Aktiekapital (efter fusionen) 8 600 000 1 400 000 10 000 000
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Preferensaktier av serie 1
Vid värderingen har styrelserna särskilt beaktat följande omständigheter, vilket framgår av fusionsplanen:

Som framgår av fusionsplanen har utbytesförhållandet fastställts till 0,0501, så att varje preferensaktie av serie 1 i Coeli 
Private Equity 2008 AB med ett kvotvärde om 1 kronor ger rätt till 0,0501 stamaktier i Coeli Private Equtiy AB med ett 
kvotvärde om 1 kronor. 

Av fusionsplanen framgår att styrelserna vid värdering av Coeli Private Equity 2008 AB:s utestående preferensaktier av 
serie 1 baserat värdet på (i) kvotvärdet på dessa samt (ii) de preferensrättigheter som dessa preferensaktierna av serie 1 
ger i form av den utdelningsrätt om 1,5 procent av i Coeli Private Equity 2008 AB totalt inbetalt kapital. 

Därtill har som framgår av fusionsplanen preferensaktierna av serie 1 åsatts ett värde baserat på den vinstdelningsrätt 
(s.k. carried interest) motsvarande 20 procent av den del av avkastningen i Coeli Private Equity 2008 AB som överstiger 
tröskelräntan på 7 procent per år.  I samband med det har styrelserna beaktat såväl tidsvärdet på nämnda utdelningsrätt 
som risken för att ingen vinstdelning erhålls. Innehavarna av preferensakie av serie 1 kompenseras för detta värde genom 
att tilldelas 100 000 stamaktier av serie II i Coeli Private Equity AB som fusionsvederlag.

Preferensaktier av serie 2
Vid värderingen har styrelserna särskilt beaktat följande omständigheter, vilket framgår av fusionsplanen:

Som framgår av fusionsplanen har styrelserna vid värdering av Coeli Private Equity 2008 AB:s utestående preferensaktier av 
serie 2 baserat värdet på redovisat eget kapital i respektive årsfond per den 30 juni 2018, justerat för väsentliga förändringar 
under perioden fram till och med den 15 oktober 2018. Sådana väsentliga förändringar kan exempelvis utgöras av s.k. exits 
(avyttring av innehav i de underliggande riskkapitalfonderna). Coeli Private Equity 2008 AB upprättar sin redovisning 
baserat på att finansiella instrument och därmed de underliggande fondinnehaven värderas till verkligt värde. Beträffande 
de olika bolagens innehav i underliggande riskkapitalfonder har styrelserna utgått från de värderingar av fonderna som 
rapporterats av förvaltarna i respektive fond och som i samtliga fall har baserats på och upprättats i enlighet med EVCA 
Reporting Guidelines utgivna av European Private Equity & Venture Capital Association.

Stockholm  den 4 december 2018.

Revisor utsedd av Coeli Private Equity AB:     Revisor utsedd av Coeli Private Equity 2008 AB:
bolagsstämma       bolagsstämma

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB     Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Leonard Daun       Leonard Daun

Auktoriserad revisor      Auktoriserad revisor
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Revisorsyttrande över fusionsplan enligt 23 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551)
Till styrelserna i Coeli Private Equity AB (publ), org. nr 559168-1019 samt Coeli Private Equity 2009 AB (publ), org. nr. 
556762-6873

Vi har granskat fusionsplanen daterad 4 december 2018.

Styrelsens ansvar för fusionsplanen
Det är styrelserna i Coeli Private Equity AB (publ) och i  Coeli Private Equity 2009 AB (publ) som har ansvaret för att ta fram 
fusionsplanen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelserna bedömer nödvändig 
för att kunna ta fram fusionsplanen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vår uppgift är att göra våra uttalanden på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs 
rekommendation RevR 4 Granskning av fusionsplan. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen 
för att uppnå begränsad säkerhet att fusionsplanen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar 
ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar 
dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga 
krav i lagar och andra författningar. Vi är oberoende i förhållande till Coeli Private Equity AB och Coeli Private Equity 2009 
AB  enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om belopp och annan information i fusionsplanen, vilka 
metoder som använts vid värderingen, bestämmande av fusionsvederlaget och fara för att borgenärerna inte ska få sina 
fordringar betalda. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i fusionsplanen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelserna tagit fram fusionsplanen i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i bolagens interna kontroll. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av fusionsplanen och underlag 
till denna samt förfrågningar hos bolagens personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört 
med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalande
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att
• använda värderingsmetoder är otillämpliga,
• fusionsvederlaget och grunderna för dess fördelning inte har bestämts på ett sakligt och korrekt sätt eller att 

fusionsplanen i övrigt inte uppfyller aktiebolagslagens krav,
• fusionen medför fara för att borgenärerna i Coeli Private Equity AB (det övertagande bolaget) inte ska få betalt för 

de fordringar som tagits upp i fusionsplanen.

Övriga upplysningar
Som framgår av fusionsplanen är Coeli Private Equity AB  som är det övertagande bolaget, medan Coeli Private Equity 
2009 AB:s tillgångar och skulder ska övertas av Coeli Private Equity AB.

Vederlaget till aktieägarna i Coeli Private Equity 2009 AB betalas uteslutande i form av aktier i Coeli Private Equity AB. I 
bolaget finns aktier av två slag av aktier - stamaktier och stamaktier av serie II. 

Stamaktier Stamaktier serie II Totalt

Antal aktier i Coeli Private Equity AB före fusionen - 500 000 500 000

Nyemitterade aktier i Coeli Private Equity AB så som 
fusionsvederlag till akiteägarna i Coeli Private Equity  2009 AB

727 555 100 000 827 555

Nyemitterade aktier i Coeli Private Equity AB så som 
fusionsvederlag till akiteägarna i övriga Årsfonder 

7 872 445 800 000 8 672 445

Totalt  antal aktier (efter fusion): 8 600 000 1 400 000 10 000 000

Aktiekapital (efter fusionen) 8 600 000 1 400 000 10 000 000
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Preferensaktier av serie 1
Vid värderingen har styrelserna särskilt beaktat följande omständigheter, vilket framgår av fusionsplanen:

Som framgår av fusionsplanen har utbytesförhållandet fastställts till 0,0402, så att varje preferensaktie av serie 1 i Coeli 
Private Equity 2009 AB med ett kvotvärde om 1 kronor ger rätt till 0,0402 stamaktier i Coeli Private Equtiy AB med ett 
kvotvärde om 1 kronor. 

Av fusionsplanen framgår att styrelserna vid värdering av Coeli Private Equity 2009 AB:s utestående preferensaktier av 
serie 1 baserat värdet på (i) kvotvärdet på dessa samt (ii) de preferensrättigheter som dessa preferensaktierna av serie 1 
ger i form av den utdelningsrätt om 1,5 procent av i Coeli Private Equity 2009 AB totalt inbetalt kapital. 

Därtill har som framgår av fusionsplanen preferensaktierna av serie 1 åsatts ett värde baserat på den vinstdelningsrätt 
(s.k. carried interest) motsvarande 20 procent av den del av avkastningen i Coeli Private Equity 2009 AB som överstiger 
tröskelräntan på 7 procent per år.  I samband med det har styrelserna beaktat såväl tidsvärdet på nämnda utdelningsrätt 
som risken för att ingen vinstdelning erhålls. Innehavarna av preferensakie av serie 1 kompenseras för detta värde genom 
att tilldelas 100 000 stamaktier av serie II i Coeli Private Equity AB som fusionsvederlag.

Preferensaktier av serie 2
Vid värderingen har styrelserna särskilt beaktat följande omständigheter, vilket framgår av fusionsplanen:

Som framgår av fusionsplanen har styrelserna vid värdering av Coeli Private Equity 2009 AB:s utestående preferensaktier av 
serie 2 baserat värdet på redovisat eget kapital i respektive årsfond per den 30 juni 2018, justerat för väsentliga förändringar 
under perioden fram till och med den 15 oktober 2018. Sådana väsentliga förändringar kan exempelvis utgöras av s.k. exits 
(avyttring av innehav i de underliggande riskkapitalfonderna). Coeli Private Equity 2009 AB upprättar sin redovisning 
baserat på att finansiella instrument och därmed de underliggande fondinnehaven värderas till verkligt värde. Beträffande 
de olika bolagens innehav i underliggande riskkapitalfonder har styrelserna utgått från de värderingar av fonderna som 
rapporterats av förvaltarna i respektive fond och som i samtliga fall har baserats på och upprättats i enlighet med EVCA 
Reporting Guidelines utgivna av European Private Equity & Venture Capital Association.

Stockholm den 4 december 2018.

Revisor utsedd av Coeli Private Equity AB:     Revisor utsedd av Coeli Private Equity 2009 AB:
bolagsstämma       bolagsstämma

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB     Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Leonard Daun       Leonard Daun

Auktoriserad revisor      Auktoriserad revisor



132

Revisorsyttrande över fusionsplan enligt 23 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551)
Till styrelserna i Coeli Private Equity AB (publ), org. nr 559168-1019 samt Coeli Private Equity 2010 AB (publ), org. nr. 
556790-3330

Vi har granskat fusionsplanen daterad 4 december 2018.

Styrelsens ansvar för fusionsplanen
Det är styrelserna i Coeli Private Equity AB (publ) och i  Coeli Private Equity 2010 AB (publ) som har ansvaret för att ta fram 
fusionsplanen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelserna bedömer nödvändig 
för att kunna ta fram fusionsplanen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vår uppgift är att göra våra uttalanden på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs 
rekommendation RevR 4 Granskning av fusionsplan. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen 
för att uppnå begränsad säkerhet att fusionsplanen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar 
ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar 
dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga 
krav i lagar och andra författningar. Vi är oberoende i förhållande till Coeli Private Equity AB och Coeli Private Equity 2010 
AB  enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om belopp och annan information i fusionsplanen, vilka 
metoder som använts vid värderingen, bestämmande av fusionsvederlaget och fara för att borgenärerna inte ska få sina 
fordringar betalda. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i fusionsplanen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelserna tagit fram fusionsplanen i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i bolagens interna kontroll. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av fusionsplanen och underlag 
till denna samt förfrågningar hos bolagens personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört 
med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalande
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att
• använda värderingsmetoder är otillämpliga,
• fusionsvederlaget och grunderna för dess fördelning inte har bestämts på ett sakligt och korrekt sätt eller att 

fusionsplanen i övrigt inte uppfyller aktiebolagslagens krav,
• fusionen medför fara för att borgenärerna i Coeli Private Equity AB (det övertagande bolaget) inte ska få betalt för 

de fordringar som tagits upp i fusionsplanen.

Övriga upplysningar
Som framgår av fusionsplanen är Coeli Private Equity AB  som är det övertagande bolaget, medan Coeli Private Equity 
2010 AB:s tillgångar och skulder ska övertas av Coeli Private Equity AB.

Vederlaget till aktieägarna i Coeli Private Equity 2010 AB betalas uteslutande i form av aktier i Coeli Private Equity AB. I 
bolaget finns aktier av två slag av aktier - stamaktier och stamaktier av serie II. 

Stamaktier Stamaktier serie II Totalt

Antal aktier i Coeli Private Equity AB före fusionen - 500 000 500 000

Nyemitterade aktier i Coeli Private Equity AB så som 
fusionsvederlag till akiteägarna i Coeli Private Equity  2010 AB

1 264 887 100 000 1 364 887

Nyemitterade aktier i Coeli Private Equity AB så som 
fusionsvederlag till akiteägarna i övriga Årsfonder 

7 335 113 800 000 8 135 113

Totalt  antal aktier (efter fusion): 8 600 000 1 400 000 10 000 000

Aktiekapital (efter fusionen) 8 600 000 1 400 000 10 000 000
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Preferensaktier av serie 1
Vid värderingen har styrelserna särskilt beaktat följande omständigheter, vilket framgår av fusionsplanen:

Som framgår av fusionsplanen har utbytesförhållandet fastställts till 0,0858, så att varje preferensaktie av serie 1 i Coeli 
Private Equity 2010 AB med ett kvotvärde om 1 kronor ger rätt till 0,0858 stamaktier i Coeli Private Equtiy AB med ett 
kvotvärde om 1 kronor. 

Av fusionsplanen framgår att styrelserna vid värdering av Coeli Private Equity 2010 AB:s utestående preferensaktier av 
serie 1 baserat värdet på (i) kvotvärdet på dessa samt (ii) de preferensrättigheter som dessa preferensaktierna av serie 1 
ger i form av den utdelningsrätt om 1,5 procent av i Coeli Private Equity 2010 AB totalt inbetalt kapital. 

Därtill har som framgår av fusionsplanen preferensaktierna av serie 1 åsatts ett värde baserat på den vinstdelningsrätt 
(s.k. carried interest) motsvarande 20 procent av den del av avkastningen i Coeli Private Equity 2010 AB som överstiger 
tröskelräntan på 5 procent per år.  I samband med det har styrelserna beaktat såväl tidsvärdet på nämnda utdelningsrätt 
som risken för att ingen vinstdelning erhålls. Innehavarna av preferensakie av serie 1 kompenseras för detta värde genom 
att tilldelas 100 000 stamaktier av serie II i Coeli Private Equity AB som fusionsvederlag.

Preferensaktier av serie 2
Vid värderingen har styrelserna särskilt beaktat följande omständigheter, vilket framgår av fusionsplanen:

Som framgår av fusionsplanen har styrelserna vid värdering av Coeli Private Equity 2010 AB:s utestående preferensaktier av 
serie 2 baserat värdet på redovisat eget kapital i respektive årsfond per den 30 juni 2018, justerat för väsentliga förändringar 
under perioden fram till och med den 15 oktober 2018. Sådana väsentliga förändringar kan exempelvis utgöras av s.k. exits 
(avyttring av innehav i de underliggande riskkapitalfonderna). Coeli Private Equity 2010 AB upprättar sin redovisning 
baserat på att finansiella instrument och därmed de underliggande fondinnehaven värderas till verkligt värde. Beträffande 
de olika bolagens innehav i underliggande riskkapitalfonder har styrelserna utgått från de värderingar av fonderna som 
rapporterats av förvaltarna i respektive fond och som i samtliga fall har baserats på och upprättats i enlighet med EVCA 
Reporting Guidelines utgivna av European Private Equity & Venture Capital Association.

Stockholm den 4 december 2018.

Revisor utsedd av Coeli Private Equity AB:     Revisor utsedd av Coeli Private Equity 2010 AB:
bolagsstämma       bolagsstämma

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB     Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Leonard Daun       Leonard Daun

Auktoriserad revisor      Auktoriserad revisor
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Revisorsyttrande över fusionsplan enligt 23 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551)
Till styrelserna i Coeli Private Equity AB (publ), org. nr 559168-1019 samt Coeli Private Equity 2011 AB (publ), org. nr. 
556820-5941

Vi har granskat fusionsplanen daterad 4 december 2018.

Styrelsens ansvar för fusionsplanen
Det är styrelserna i Coeli Private Equity AB (publ) och i  Coeli Private Equity 2011 AB (publ) som har ansvaret för att ta fram 
fusionsplanen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelserna bedömer nödvändig 
för att kunna ta fram fusionsplanen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vår uppgift är att göra våra uttalanden på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs 
rekommendation RevR 4 Granskning av fusionsplan. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen 
för att uppnå begränsad säkerhet att fusionsplanen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar 
ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar 
dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga 
krav i lagar och andra författningar. Vi är oberoende i förhållande till Coeli Private Equity AB och Coeli Private Equity 2011 
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om belopp och annan information i fusionsplanen, vilka 
metoder som använts vid värderingen, bestämmande av fusionsvederlaget och fara för att borgenärerna inte ska få sina 
fordringar betalda. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i fusionsplanen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelserna tagit fram fusionsplanen i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i bolagens interna kontroll. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av fusionsplanen och underlag 
till denna samt förfrågningar hos bolagens personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört 
med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalande
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att
• använda värderingsmetoder är otillämpliga,
• fusionsvederlaget och grunderna för dess fördelning inte har bestämts på ett sakligt och korrekt sätt eller att 

fusionsplanen i övrigt inte uppfyller aktiebolagslagens krav,
• fusionen medför fara för att borgenärerna i Coeli Private Equity AB (det övertagande bolaget) inte ska få betalt för 

de fordringar som tagits upp i fusionsplanen.

Övriga upplysningar
Som framgår av fusionsplanen är Coeli Private Equity AB  som är det övertagande bolaget, medan Coeli Private Equity 
2011 AB:s tillgångar och skulder ska övertas av Coeli Private Equity AB.

Vederlaget till aktieägarna i Coeli Private Equity 2011 AB betalas uteslutande i form av aktier i Coeli Private Equity AB. I 
bolaget finns aktier av två slag av aktier - stamaktier och stamaktier av serie II.  

Stamaktier Stamaktier serie II Totalt

Antal aktier i Coeli Private Equity AB före fusionen - 500 000 500 000

Nyemitterade aktier i Coeli Private Equity AB så som 
fusionsvederlag till akiteägarna i Coeli Private Equity  2011 AB

1 169 776 100 000 1 269 776

Nyemitterade aktier i Coeli Private Equity AB så som 
fusionsvederlag till akiteägarna i övriga Årsfonder 

7 430 224 800 000 8 230 224

Totalt  antal aktier (efter fusion): 8 600 000 1 400 000 10 000 000

Aktiekapital (efter fusionen) 8 600 000 1 400 000 10 000 000



135

Preferensaktier av serie 1
Vid värderingen har styrelserna särskilt beaktat följande omständigheter, vilket framgår av fusionsplanen:

Som framgår av fusionsplanen har utbytesförhållandet fastställts till 0,11, så att varje preferensaktie av serie 1 i Coeli Private 
Equity 2011 AB med ett kvotvärde om 1 kronor ger rätt till 0,11 stamaktier i Coeli Private Equtiy AB med ett kvotvärde om 
1 kronor. 

Av fusionsplanen framgår att styrelserna vid värdering av Coeli Private Equity 2011 AB:s utestående preferensaktier av 
serie 1 baserat värdet på (i) kvotvärdet på dessa samt (ii) de preferensrättigheter som dessa preferensaktierna av serie 1 
ger i form av den utdelningsrätt om 1,5 procent av i Coeli Private Equity 2011 AB totalt inbetalt kapital. 

Därtill har som framgår av fusionsplanen preferensaktierna av serie 1 åsatts ett värde baserat på den vinstdelningsrätt 
(s.k. carried interest) motsvarande 20 procent av den del av avkastningen i Coeli Private Equity 2011 AB som överstiger 
tröskelräntan på 5 procent per år.  I samband med det har styrelserna beaktat såväl tidsvärdet på nämnda utdelningsrätt 
som risken för att ingen vinstdelning erhålls. Innehavarna av preferensakie av serie 1 kompenseras för detta värde genom 
att tilldelas 100 000 stamaktier av serie II i Coeli Private Equity AB som fusionsvederlag.

Preferensaktier av serie 2
Vid värderingen har styrelserna särskilt beaktat följande omständigheter, vilket framgår av fusionsplanen:

Som framgår av fusionsplanen har styrelserna vid värdering av Coeli Private Equity 2011 AB:s utestående preferensaktier av 
serie 2 baserat värdet på redovisat eget kapital i respektive årsfond per den 30 juni 2018, justerat för väsentliga förändringar 
under perioden fram till och med den 15 oktober 2018. Sådana väsentliga förändringar kan exempelvis utgöras av s.k. 
exits (avyttring av innehav i de underliggande riskkapitalfonderna). Coeli Private Equity 2011 AB upprättar sin redovisning 
baserat på att finansiella instrument och därmed de underliggande fondinnehaven värderas till verkligt värde. Beträffande 
de olika bolagens innehav i underliggande riskkapitalfonder har styrelserna utgått från de värderingar av fonderna som 
rapporterats av förvaltarna i respektive fond och som i samtliga fall har baserats på och upprättats i enlighet med EVCA 
Reporting Guidelines utgivna av European Private Equity & Venture Capital Association.

Stockholm den 4 december 2018.

Revisor utsedd av Coeli Private Equity AB:     Revisor utsedd av Coeli Private Equity 2011 AB:
bolagsstämma       bolagsstämma

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB     Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Leonard Daun       Leonard Daun

Auktoriserad revisor      Auktoriserad revisor
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Revisorsyttrande över fusionsplan enligt 23 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551)
Till styrelserna i Coeli Private Equity AB (publ), org. nr 559168-1019 samt Coeli Private Equity 2012 AB (publ), org. nr. 
556864-4537

Vi har granskat fusionsplanen daterad 4 december 2018.

Styrelsens ansvar för fusionsplanen
Det är styrelserna i Coeli Private Equity AB (publ) och i  Coeli Private Equity 2012 AB (publ) som har ansvaret för att ta fram 
fusionsplanen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelserna bedömer nödvändig 
för att kunna ta fram fusionsplanen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vår uppgift är att göra våra uttalanden på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs 
rekommendation RevR 4 Granskning av fusionsplan. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen 
för att uppnå begränsad säkerhet att fusionsplanen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar 
ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar 
dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga 
krav i lagar och andra författningar. Vi är oberoende i förhållande till Coeli Private Equity AB och Coeli Private Equity 2012 
AB  enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om belopp och annan information i fusionsplanen, vilka 
metoder som använts vid värderingen, bestämmande av fusionsvederlaget och fara för att borgenärerna inte ska få sina 
fordringar betalda. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i fusionsplanen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelserna tagit fram fusionsplanen i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i bolagens interna kontroll. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av fusionsplanen och underlag 
till denna samt förfrågningar hos bolagens personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört 
med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalande
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att
• använda värderingsmetoder är otillämpliga,
• fusionsvederlaget och grunderna för dess fördelning inte har bestämts på ett sakligt och korrekt sätt eller att 

fusionsplanen i övrigt inte uppfyller aktiebolagslagens krav,
• fusionen medför fara för att borgenärerna i Coeli Private Equity AB (det övertagande bolaget) inte ska få betalt för 

de fordringar som tagits upp i fusionsplanen.

Övriga upplysningar
Som framgår av fusionsplanen är Coeli Private Equity AB  som är det övertagande bolaget, medan Coeli Private Equity 
2012 AB:s tillgångar och skulder ska övertas av Coeli Private Equity AB.

Vederlaget till aktieägarna i Coeli Private Equity 2012 AB betalas uteslutande i form av aktier i Coeli Private Equity AB. I 
bolaget finns aktier av två slag av aktier - stamaktier och stamaktier av serie II. 

Stamaktier Stamaktier serie II Totalt

Antal aktier i Coeli Private Equity AB före fusionen - 500 000 500 000

Nyemitterade aktier i Coeli Private Equity AB så som 
fusionsvederlag till akiteägarna i Coeli Private Equity 2012 AB

1 927 352 100 000 2 027 352

Nyemitterade aktier i Coeli Private Equity AB så som 
fusionsvederlag till akiteägarna i övriga Årsfonder 

6 672 648 800 000 7 472 648

Totalt  antal aktier (efter fusion): 8 600 000 1 400 000 10 000 000

Aktiekapital (efter fusionen) 8 600 000 1 400 000 10 000 000
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Preferensaktier av serie 1
Vid värderingen har styrelserna särskilt beaktat följande omständigheter, vilket framgår av fusionsplanen:

Som framgår av fusionsplanen har utbytesförhållandet fastställts till 0,126, så att varje preferensaktie av serie 1 i Coeli 
Private Equity 2012 AB med ett kvotvärde om 1 kronor ger rätt till 0,126 stamaktier i Coeli Private Equtiy AB med ett 
kvotvärde om 1 kronor. 

Av fusionsplanen framgår att styrelserna vid värdering av Coeli Private Equity 2012 AB:s utestående preferensaktier av 
serie 1 baserat värdet på (i) kvotvärdet på dessa samt (ii) de preferensrättigheter som dessa preferensaktierna av serie 1 
ger i form av den utdelningsrätt om 1,5 procent av i Coeli Private Equity 2012 AB totalt inbetalt kapital. 

Därtill har som framgår av fusionsplanen preferensaktierna av serie 1 åsatts ett värde baserat på den vinstdelningsrätt 
(s.k. carried interest) motsvarande 20 procent av den del av avkastningen i Coeli Private Equity 2012 AB som överstiger 
tröskelräntan på 5 procent per år.  I samband med det har styrelserna beaktat såväl tidsvärdet på nämnda utdelningsrätt 
som risken för att ingen vinstdelning erhålls. Innehavarna av preferensakie av serie 1 kompenseras för detta värde genom 
att tilldelas 100 000 stamaktier av serie II i Coeli Private Equity AB som fusionsvederlag.

Preferensaktier av serie 2
Vid värderingen har styrelserna särskilt beaktat följande omständigheter, vilket framgår av fusionsplanen:

Som framgår av fusionsplanen har styrelserna vid värdering av Coeli Private Equity 2012 AB:s utestående preferensaktier av 
serie 2 baserat värdet på redovisat eget kapital i respektive årsfond per den 30 juni 2018, justerat för väsentliga förändringar 
under perioden fram till och med den 15 oktober 2018. Sådana väsentliga förändringar kan exempelvis utgöras av s.k. 
exits (avyttring av innehav i de underliggande riskkapitalfonderna). Coeli Private Equity 2012 AB upprättar sin redovisning 
baserat på att finansiella instrument och därmed de underliggande fondinnehaven värderas till verkligt värde. Beträffande 
de olika bolagens innehav i underliggande riskkapitalfonder har styrelserna utgått från de värderingar av fonderna som 
rapporterats av förvaltarna i respektive fond och som i samtliga fall har baserats på och upprättats i enlighet med EVCA 
Reporting Guidelines utgivna av European Private Equity & Venture Capital Association.

Stockholm den 4 december 2018.

Revisor utsedd av Coeli Private Equity AB:     Revisor utsedd av Coeli Private Equity 2012 AB:
bolagsstämma       bolagsstämma

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB     Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Leonard Daun       Leonard Daun

Auktoriserad revisor      Auktoriserad revisor
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Revisorsyttrande över fusionsplan enligt 23 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551)
Till styrelserna i Coeli Private Equity AB (publ), org. nr 559168-1019 samt Coeli Private Equity 2013 AB (publ), org. nr. 
556907-7943

Vi har granskat fusionsplanen daterad 4 december 2018.

Styrelsens ansvar för fusionsplanen
Det är styrelserna i Coeli Private Equity AB (publ) och i  Coeli Private Equity 2013 AB (publ) som har ansvaret för att ta fram 
fusionsplanen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelserna bedömer nödvändig 
för att kunna ta fram fusionsplanen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vår uppgift är att göra våra uttalanden på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs 
rekommendation RevR 4 Granskning av fusionsplan. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen 
för att uppnå begränsad säkerhet att fusionsplanen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar 
ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar 
dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga 
krav i lagar och andra författningar. Vi är oberoende i förhållande till Coeli Private Equity AB och Coeli Private Equity 2013 
AB  enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om belopp och annan information i fusionsplanen, vilka 
metoder som använts vid värderingen, bestämmande av fusionsvederlaget och fara för att borgenärerna inte ska få sina 
fordringar betalda. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i fusionsplanen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelserna tagit fram fusionsplanen i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i bolagens interna kontroll. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av fusionsplanen och underlag 
till denna samt förfrågningar hos bolagens personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört 
med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalande
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att
• använda värderingsmetoder är otillämpliga,
• fusionsvederlaget och grunderna för dess fördelning inte har bestämts på ett sakligt och korrekt sätt eller att 

fusionsplanen i övrigt inte uppfyller aktiebolagslagens krav,
• fusionen medför fara för att borgenärerna i Coeli Private Equity AB (det övertagande bolaget) inte ska få betalt för 

de fordringar som tagits upp i fusionsplanen.

Övriga upplysningar
Som framgår av fusionsplanen är Coeli Private Equity AB  som är det övertagande bolaget, medan Coeli Private Equity 
2013 AB:s tillgångar och skulder ska övertas av Coeli Private Equity AB.

Vederlaget till aktieägarna i Coeli Private Equity 2013 AB betalas uteslutande i form av aktier i Coeli Private Equity AB. I 
bolaget finns aktier av två slag av aktier - stamaktier och stamaktier av serie II. 

Stamaktier Stamaktier serie II Totalt

Antal aktier i Coeli Private Equity AB före fusionen - 500 000 500 000

Nyemitterade aktier i Coeli Private Equity AB så som 
fusionsvederlag till akiteägarna i Coeli Private Equity  2013 AB

1 237 831 100 000 1 337 831

Nyemitterade aktier i Coeli Private Equity AB så som 
fusionsvederlag till akiteägarna i övriga Årsfonder 

7 362 169 800 000 8 162 169

Totalt  antal aktier (efter fusion): 8 600 000 1 400 000 10 000 000

Aktiekapital (efter fusionen) 8 600 000 1 400 000 10 000 000
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Preferensaktier av serie 1
Vid värderingen har styrelserna särskilt beaktat följande omständigheter, vilket framgår av fusionsplanen:

Som framgår av fusionsplanen har utbytesförhållandet fastställts till 0,186, så att varje preferensaktie av serie 1 i Coeli 
Private Equity 2013 AB med ett kvotvärde om 1 kronor ger rätt till 0,186 stamaktier i Coeli Private Equtiy AB med ett 
kvotvärde om 1 kronor. 

Av fusionsplanen framgår att styrelserna vid värdering av Coeli Private Equity 2013 AB:s utestående preferensaktier av 
serie 1 baserat värdet på (i) kvotvärdet på dessa samt (ii) de preferensrättigheter som dessa preferensaktierna av serie 1 
ger i form av den utdelningsrätt om 1,5 procent av i Coeli Private Equity 2013 AB totalt inbetalt kapital. 

Därtill har som framgår av fusionsplanen preferensaktierna av serie 1 åsatts ett värde baserat på den vinstdelningsrätt 
(s.k. carried interest) motsvarande 20 procent av den del av avkastningen i Coeli Private Equity 2013 AB som överstiger 
tröskelräntan på 5 procent per år.  I samband med det har styrelserna beaktat såväl tidsvärdet på nämnda utdelningsrätt 
som risken för att ingen vinstdelning erhålls. Innehavarna av preferensakie av serie 1 kompenseras för detta värde genom 
att tilldelas 100 000 stamaktier av serie II i Coeli Private Equity AB som fusionsvederlag.

Preferensaktier av serie 2
Vid värderingen har styrelserna särskilt beaktat följande omständigheter, vilket framgår av fusionsplanen:

Som framgår av fusionsplanen har styrelserna vid värdering av Coeli Private Equity 2013 AB:s utestående preferensaktier av 
serie 2 baserat värdet på redovisat eget kapital i respektive årsfond per den 30 juni 2018, justerat för väsentliga förändringar 
under perioden fram till och med den 15 oktober 2018. Sådana väsentliga förändringar kan exempelvis utgöras av s.k. 
exits (avyttring av innehav i de underliggande riskkapitalfonderna). Coeli Private Equity 2013 AB upprättar sin redovisning 
baserat på att finansiella instrument och därmed de underliggande fondinnehaven värderas till verkligt värde. Beträffande 
de olika bolagens innehav i underliggande riskkapitalfonder har styrelserna utgått från de värderingar av fonderna som 
rapporterats av förvaltarna i respektive fond och som i samtliga fall har baserats på och upprättats i enlighet med EVCA 
Reporting Guidelines utgivna av European Private Equity & Venture Capital Association.

Stockholm den 4 december 2018.

Revisor utsedd av Coeli Private Equity AB:     Revisor utsedd av Coeli Private Equity 2013 AB:
bolagsstämma       bolagsstämma

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB     Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Leonard Daun       Leonard Daun

Auktoriserad revisor      Auktoriserad revisor
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Revisorsyttrande över fusionsplan enligt 23 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551)
Till styrelserna i Coeli Private Equity AB (publ), org. nr 559168-1019 samt Coeli Private Equity 2014 AB (publ), org. nr. 
556942-5936

Vi har granskat fusionsplanen daterad 4 december 2018.

Styrelsens ansvar för fusionsplanen
Det är styrelserna i Coeli Private Equity AB (publ) och i  Coeli Private Equity 2014 AB (publ) som har ansvaret för att ta fram 
fusionsplanen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelserna bedömer nödvändig 
för att kunna ta fram fusionsplanen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vår uppgift är att göra våra uttalanden på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs 
rekommendation RevR 4 Granskning av fusionsplan. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen 
för att uppnå begränsad säkerhet att fusionsplanen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar 
ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar 
dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga 
krav i lagar och andra författningar. Vi är oberoende i förhållande till Coeli Private Equity AB och Coeli Private Equity 2014 
AB  enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om belopp och annan information i fusionsplanen, vilka 
metoder som använts vid värderingen, bestämmande av fusionsvederlaget och fara för att borgenärerna inte ska få sina 
fordringar betalda. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i fusionsplanen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelserna tagit fram fusionsplanen i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i bolagens interna kontroll. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av fusionsplanen och underlag 
till denna samt förfrågningar hos bolagens personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört 
med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalande
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att
• använda värderingsmetoder är otillämpliga,
• fusionsvederlaget och grunderna för dess fördelning inte har bestämts på ett sakligt och korrekt sätt eller att 

fusionsplanen i övrigt inte uppfyller aktiebolagslagens krav,
• fusionen medför fara för att borgenärerna i Coeli Private Equity AB (det övertagande bolaget) inte ska få betalt för 

de fordringar som tagits upp i fusionsplanen.

Övriga upplysningar
Som framgår av fusionsplanen är Coeli Private Equity AB  som är det övertagande bolaget, medan Coeli Private Equity 
2014 AB:s tillgångar och skulder ska övertas av Coeli Private Equity AB.

Vederlaget till aktieägarna i Coeli Private Equity 2014 AB betalas uteslutande i form av aktier i Coeli Private Equity AB. I 
bolaget finns aktier av två slag av aktier - stamaktier och stamaktier av serie II. 

Stamaktier Stamaktier serie II Totalt

Antal aktier i Coeli Private Equity AB före fusionen - 500 000 500 000

Nyemitterade aktier i Coeli Private Equity AB så som 
fusionsvederlag till akiteägarna i Coeli Private Equity  2014 AB

548 846 100 000 648 846

Nyemitterade aktier i Coeli Private Equity AB så som 
fusionsvederlag till akiteägarna i övriga Årsfonder 

8 051 154 800 000 8 851 154

Totalt  antal aktier (efter fusion): 8 600 000 1 400 000 10 000 000

Aktiekapital (efter fusionen) 8 600 000 1 400 000 10 000 000
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Preferensaktier av serie 1
Vid värderingen har styrelserna särskilt beaktat följande omständigheter, vilket framgår av fusionsplanen:

Som framgår av fusionsplanen har utbytesförhållandet fastställts till 0,1061, så att varje preferensaktie av serie 1 i Coeli 
Private Equity 2014 AB med ett kvotvärde om 1 kronor ger rätt till 0,1061 stamaktie i Coeli Private Equity AB med ett 
kvotvärde om 1 kronor. 

Av fusionsplanen framgår att styrelserna vid värdering av Coeli Private Equity 2014 AB:s utestående preferensaktier av 
serie 1 baserat värdet på (i) kvotvärdet på dessa samt (ii) de preferensrättigheter som dessa preferensaktierna av serie 1 
ger i form av den utdelningsrätt om 1,5 procent av i Coeli Private Equity 2014 AB totalt inbetalt kapital. 

Därtill har som framgår av fusionsplanen preferensaktierna av serie 1 åsatts ett värde baserat på den vinstdelningsrätt 
(s.k. carried interest) motsvarande 20 procent av den del av avkastningen i Coeli Private Equity 2014 AB som överstiger 
tröskelräntan på 5 procent per år.  I samband med det har styrelserna beaktat såväl tidsvärdet på nämnda utdelningsrätt 
som risken för att ingen vinstdelning erhålls. Innehavarna av preferensakie av serie 1 kompenseras för detta värde genom 
att tilldelas 100 000 stamaktier av serie II i Coeli Private Equity AB som fusionsvederlag.

Preferensaktier av serie 2
Vid värderingen har styrelserna särskilt beaktat följande omständigheter, vilket framgår av fusionsplanen:

Som framgår av fusionsplanen har styrelserna vid värdering av Coeli Private Equity 2014 AB:s utestående preferensaktier av 
serie 2 baserat värdet på redovisat eget kapital i respektive årsfond per den 30 juni 2018, justerat för väsentliga förändringar 
under perioden fram till och med den 15 oktober 2018. Sådana väsentliga förändringar kan exempelvis utgöras av s.k. 
exits (avyttring av innehav i de underliggande riskkapitalfonderna). Coeli Private Equity 2014 AB upprättar sin redovisning 
baserat på att finansiella instrument och därmed de underliggande fondinnehaven värderas till verkligt värde. Beträffande 
de olika bolagens innehav i underliggande riskkapitalfonder har styrelserna utgått från de värderingar av fonderna som 
rapporterats av förvaltarna i respektive fond och som i samtliga fall har baserats på och upprättats i enlighet med EVCA 
Reporting Guidelines utgivna av European Private Equity & Venture Capital Association.

Stockholm  den 4 december 2018.

Revisor utsedd av Coeli Private Equity AB:     Revisor utsedd av Coeli Private Equity 2014 AB:
bolagsstämma       bolagsstämma

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB     Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Leonard Daun       Leonard Daun

Auktoriserad revisor      Auktoriserad revisor
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Revisorsyttrande över fusionsplan enligt 23 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551)
Till styrelserna i Coeli Private Equity AB (publ), org. nr 559168-1019 samt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 
556981-3628

Vi har granskat fusionsplanen daterad 4 december 2018.

Styrelsens ansvar för fusionsplanen
Det är styrelserna i Coeli Private Equity AB (publ) och i  Coeli Private Equity 2015 AB (publ) som har ansvaret för att ta fram 
fusionsplanen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelserna bedömer nödvändig 
för att kunna ta fram fusionsplanen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vår uppgift är att göra våra uttalanden på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs 
rekommendation RevR 4 Granskning av fusionsplan. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen 
för att uppnå begränsad säkerhet att fusionsplanen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar 
ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar 
dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga 
krav i lagar och andra författningar. Vi är oberoende i förhållande till Coeli Private Equity AB och Coeli Private Equity 2015 
AB  enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om belopp och annan information i fusionsplanen, vilka 
metoder som använts vid värderingen, bestämmande av fusionsvederlaget och fara för att borgenärerna inte ska få sina 
fordringar betalda. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i fusionsplanen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelserna tagit fram fusionsplanen i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i bolagens interna kontroll. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av fusionsplanen och underlag 
till denna samt förfrågningar hos bolagens personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört 
med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalande
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att
• använda värderingsmetoder är otillämpliga,
• fusionsvederlaget och grunderna för dess fördelning inte har bestämts på ett sakligt och korrekt sätt eller att 

fusionsplanen i övrigt inte uppfyller aktiebolagslagens krav,
• fusionen medför fara för att borgenärerna i Coeli Private Equity AB (det övertagande bolaget) inte ska få betalt för 

de fordringar som tagits upp i fusionsplanen.

Övriga upplysningar
Som framgår av fusionsplanen är Coeli Private Equity AB  som är det övertagande bolaget, medan Coeli Private Equity 
2015 AB:s tillgångar och skulder ska övertas av Coeli Private Equity AB.

Vederlaget till aktieägarna i Coeli Private Equity 2015 AB betalas uteslutande i form av aktier i Coeli Private Equity AB. I 
bolaget finns aktier av två slag av aktier - stamaktier och stamaktier av serie II. 

Stamaktier Stamaktier serie II Totalt

Antal aktier i Coeli Private Equity AB före fusionen - 500 000 500 000

Nyemitterade aktier i Coeli Private Equity AB så som 
fusionsvederlag till akiteägarna i Coeli Private Equity  2015 AB

745 964 100 000 845 964

Nyemitterade aktier i Coeli Private Equity AB så som 
fusionsvederlag till akiteägarna i övriga Årsfonder 

7 854 036 800 000 8 654 036

Totalt  antal aktier (efter fusion): 8 600 000 1 400 000 10 000 000

Aktiekapital (efter fusionen) 8 600 000 1 400 000 10 000 000
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Preferensaktier av serie 1
Vid värderingen har styrelserna särskilt beaktat följande omständigheter, vilket framgår av fusionsplanen:

Som framgår av fusionsplanen har utbytesförhållandet fastställts till 0,164, så att varje preferensaktie av serie 1 i Coeli 
Private Equity 2015 AB med ett kvotvärde om 1 kronor ger rätt till 0,164 stamaktier i Coeli Private Equity AB med ett 
kvotvärde om 1 kronor. 

Av fusionsplanen framgår att styrelserna vid värdering av Coeli Private Equity 2015 AB:s utestående preferensaktier av 
serie 1 baserat värdet på (i) kvotvärdet på dessa samt (ii) de preferensrättigheter som dessa preferensaktierna av serie 1 
ger i form av den utdelningsrätt om 1,5 procent av i Coeli Private Equity 2015 AB totalt inbetalt kapital. 

Därtill har som framgår av fusionsplanen preferensaktierna av serie 1 åsatts ett värde baserat på den vinstdelningsrätt 
(s.k. carried interest) motsvarande 20 procent av den del av avkastningen i Coeli Private Equity 2015 AB som överstiger 
tröskelräntan på 5 procent per år.  I samband med det har styrelserna beaktat såväl tidsvärdet på nämnda utdelningsrätt 
som risken för att ingen vinstdelning erhålls. Innehavarna av preferensakie av serie 1 kompenseras för detta värde genom 
att tilldelas 100 000 stamaktier av serie II i Coeli Private Equity AB som fusionsvederlag.

Preferensaktier av serie 2
Vid värderingen har styrelserna särskilt beaktat följande omständigheter, vilket framgår av fusionsplanen:

Som framgår av fusionsplanen har styrelserna vid värdering av Coeli Private Equity 2015 AB:s utestående preferensaktier av 
serie 2 baserat värdet på redovisat eget kapital i respektive årsfond per den 30 juni 2018, justerat för väsentliga förändringar 
under perioden fram till och med den 15 oktober 2018. Sådana väsentliga förändringar kan exempelvis utgöras av s.k. 
exits (avyttring av innehav i de underliggande riskkapitalfonderna). Coeli Private Equity 2015 AB upprättar sin redovisning 
baserat på att finansiella instrument och därmed de underliggande fondinnehaven värderas till verkligt värde. Beträffande 
de olika bolagens innehav i underliggande riskkapitalfonder har styrelserna utgått från de värderingar av fonderna som 
rapporterats av förvaltarna i respektive fond och som i samtliga fall har baserats på och upprättats i enlighet med EVCA 
Reporting Guidelines utgivna av European Private Equity & Venture Capital Association.

Stockholm  den 4 december 2018.

Revisor utsedd av Coeli Private Equity AB:     Revisor utsedd av Coeli Private Equity 2015 AB:
bolagsstämma       bolagsstämma

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB     Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Leonard Daun       Leonard Daun

Auktoriserad revisor      Auktoriserad revisor
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Box 3317, 103 66 Stockholm, Sveavägen 24-26 

Tel: 08-545 916 40, Fax: 08-545 916 41

E-post: info@ coeli. se   

coeli .se


