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Under januari hölls extra årsstämmor för Coeli Private Equity årsbolagen 2007–2015, samt för Coeli Private Equity 
AB. Anledningen till de extra årsstämmorna är det förslag om fusionering av de nio årsbolagen in till Coeli Private 
Equity AB.

Samtliga stämmor godkände och beslutade att genomföra fusionerna enligt det framlagda förslaget, vilket innebär 
att bolagsverket nu kommer genomföra registrering av fusionerna. Det finns en viss ledtid i processen som gör att 
de formella fusionerna kommer ske under första delen av april då de nya aktierna i Coeli Private Equity AB kommer 
ersätta befintliga aktieinnehav i årsbolagen. 

Förslaget om fusionering har arbetats fram för att utveckla och effektivisera investeringarna i tillgångsslaget 
private equity. Med fusioneringen möjliggör vi för att kontinuerligt lämna hög direktavkastning samtidigt som 
vi fortsätter skapa värde för framtiden åt våra investerare. Samt till att på ett mer kapitaleffektivt sätt nå en bra 
allokering till nordisk private equity och nordiska bolag.

Vi är nu inne i ett skede där fusionerna av de nio bolagen inom kort kommer att registreras hos bolagsverket. Det 
förväntas att ske innan maj månad är slut. Efter den legala registreringen ska de tidigare bolagens aktier bytas ut 
till nya aktier i Coeli Private Equity AB. 

Fusionsvederlagen för aktierna i årsbolagen skiljer sig från bolag till bolag, dessa finns i sin helhet redovisat i 
informationsdokumentet (sida 29-31) som skickats ut, samt finns på vår hemsida. Det kan vara så att delar av aktier 
blir över när beräkningarna och fördelningarna av de nya aktierna görs, dessa andelar (fraktioner) kommer då att 
ersättas med likvid till aktieägarna. Det kommer att skötas per automatik för samtliga aktieägare och redovisas på 
respektive depå. 

Nya Coeli Private Equity AB kommer att ha ett brutet räkenskapsår 1/7-30/6 och ett första bokslut kommer att 
göras per 30/6-2019. Det kommer att ligga till grund för kommande notering och fastställas på efterföljande 
stämma. Samma stämma kommer även att behandla punkterna återköpsprogram samt utdelning. 

Om ni har frågor kring detta eller annat som har att göra med Private Equity så är ni välkomna att kontakta 
undertecknad eller er rådgivare.

Med vänliga hälsningar, 

Henrik Arfvidsson
VD Coeli Private Equity AB

Information angående fusionerna i 
Coeli Private Equity AB 

Maj

Fusionerna registreras 

hos bolagsverket

Fraktioner för 

aktieägare ersätts 

med likvid

Bokas in under 
maj/juni

Emissionsinstitutet fördelar 

och bokar ut aktierna till 

respektive depåinstitut. 

30 juni

Brutet räkenskapsår 

September/
oktober

Notering NGM

Augusti

Bokslut tas fram 

och revideras

September/
oktober

- Fastställande av RR och BR

- Beslut om återköpsprogram

- Beslut utdelning


