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När vi summerar året har det varit det mest transaktionsintensiva året vi varit med om hittills. 22 nya 
portföljbolag har tillkommit och 16 portföljbolag har sålts av. Majoriteten skedde under det första 
halvåret medan de avslutande sex månaderna var mer sparsamma, åtminstone gällande exit-bolag.  
Värdeutvecklingen har i de flesta årsbolag varit positiv, i årsbolagen Coeli PE2007 och Coeli PE2008 
saknar vi dock både den positiva värdeutvecklingen på aggregerad nivå samt det antal försäljningar 
som vi förväntat oss, vilket gör att vi är besvikna på utvecklingen där. Nedmonteringen av Coeli PE2006 
fortlöper men långsammare än vi tidigare kommunicerat. Vi har nyligen fått bekräftat att vår sista 
utbetalning förväntas komma under andra halvan av januari och sedan kommer vi att arbeta med att så 
snabbt som möjligt utföra en sista distribution till våra investerare. I övriga årsbolag har vi sett en överlag 
positiv utveckling bland underliggande PE-fonder och portföljbolag.
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Om Coeli Private Equity

Coeli Private Equity har sedan 

2006 öppnat dörren till private 

equity-marknaden, tidigare en 

sluten värld endast avsedd för stora 

professionella investerare som 

kräver mer än den avkastnings- 

och riskprofil som börsen kan ge. 

Coeli Private Equity erbjuder sina 

investerare tillgång till en portfölj 

av de mest attraktiva Nordiska 

private equity-fonderna. 
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För att nämna några av transaktionerna som gjordes 
under det avslutande kvartalet så investerade 
Segulah V i ”co-location” aktören Conapto, Litorina 
köpte webbaserade Care of Carl som säljer herrkläder 
och accessoarer samt Polaris som investerat i Danica 
Pension. Det är tre olika men spännande bolag som 
vi får följa framöver. Försäljningar gjordes i JOBMeal, 
där Valedo relativt tidigt släppte bolaget till en 
större global aktör. Herkules sålde sedan av sitt 
företagshälsovårdsbolag Stamina/Avonova till en 
bekant aktör, Norvestor. Det innebär att vi kommer 
att ha kvar bolaget i vår aggregerade portfölj då vi 
även är investerade i köparen Norvestors senaste 
fond.  

Att ständigt utveckla och förbättra vårt erbjudande är en viktig del i vår förvaltning. Vi har därför arbetat 
fram en ny struktur för Coeli Private Equity som innebär att årsfonderna 2007-2015 går samman genom 
fusion och bildar ett nytt investmentbolag. Genom fusionerna bildar vi en portfölj med ett värde på 
omkring 750 miljoner kronor. Vi ser stora fördelar med att driva vidare våra private equity-portföljer 
under ett bolag då vi bland annat kommer kunna utnyttja det investerade kapitalet effektivare, nå en 
bredare riskspridning, sänkta avgifter och kostnader samt en förbättrad likviditet då det avses att notera 
bolaget. På vår hemsida finns ett fullständigt informationsdokument samt mer information om fusionerna. 
Kontakta din rådgivare om det finns frågor eller funderingar så ser vi till att vara behjälpliga med dessa.   


