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Under veckan efter midsommar kommer de tidigare aktierna i årsbolagen att bytas ut mot nya i Coeli Private 
Equity AB. Allt enligt de kvoter som finns beskrivna i informationsdokumentet om fusionerna. Har ni tidigare haft 
aktier i flera olika årsbolag så kommer alla ha bytts ut mot ett enda aktieslag i det nya bolaget. Det kommer att 
märkas i form av nya aktier och ett nytt totalt värde på aktieposten. Det initiala värdet på aktierna är beräknat 
på de marknadsvärden som var i december 2018 när informationen om fusionerna skickades ut. De framtida 
förvaltningsavgifterna i årsbolagen efterskänktes med en tredjedel och för resterande delar erhöll Coeli aktier på 
samma villkor som övriga investerare. Resultatet blir att aktieandelarna späds ut och värdet sjunker på aktierna. Men 
framöver kommer det inte att dras några ytterligare förvaltningsavgifter som tidigare, utan samtliga investerare 
har aktier med lika villkor. 

Bolaget kommer att ha ett brutet räkenskapsår, 1 juli – 30 juni, där ett nytt marknadsvärde kommer att räknas fram. 
I årsredovisningen kommer vi att få ta del av samtliga transaktioner som varit i portföljen sedan december 2018 
och av de senaste värdejusteringarna från de underliggande portföljbolagen. Det nya marknadsvärdet beräknas 
att kunna vara klart i månadsskiftet augusti/september. 

Nedan följer en presentation om vad som har hänt i det nu fusionerade bolaget sedan vi skickade ut informationen 
om fusionerna i december.

Nya investeringar

Coeli Private Equity AB har tecknat sig för två nya investeringar.

• Storskogen, en företagsgrupp som förvärvar och driver små och medelstora svenska bolag. Skillnaden mot 
traditionell private equity är att det inte finns någon tidshorisont på ägandet och att bolaget traditionellt har 
en årlig utdelning till sina investerare. En attraktiv modell och en god direktavkastning passar nu in i Coelis 
private equity-struktur. Vi har i dagsläget investerat 27 miljoner kronor, men det kan komma att öka framöver.

• Gladsheim Fastigheter AB är ett bolag som investerar och förädlar hyresfastigheter på mindre orter i Sverige. 
Under Q2 har bolaget gjort sina två första investeringar i fastighetsbestånd i Skara och Arboga med ett totalt 
bestånd på omkring 500 lägenheter. Bolaget har en målsättning att investera snabbt och med god tillväxt. 
Coeli Private Equity AB ser detta som en möjlighet att dels även här få en återkommande direktavkastning 
som bidrag till egen årlig utdelning samt en investering där vi via direkt ägande av stamaktier får en ytterligare 
hävstång vid en framtida avyttring. Att det är ett fastighetsbolag är mer av en slump, vi tycker att caset är bra 
och har gjort en sedvanlig due dilligence med hjälp av externa parter för att slutligen landa i en investering. 40 
miljoner kronor är investerade i Gladsheim.

Portföljbolagsinvesteringar

Följande portföljbolag har tillkommit:

Information till aktieägare i 
Coeli Private Equity AB

Private equity-fond Portföljbolag Typ av bolag

Intera III Psykoterapiakeskus Vastaamo Hälsovård inom psykisk ohälsa

Norvestor VII Stamina/Avonovo Företagshälsovård i Norge och Sverige

Norvestor VII Wellit Mjukvarubolag med logistiklösningar för olja- och gasindustrin

Norvestor VII xllnc IT-konsult, inriktning service och mangement

Polaris IV Danica Pension Försäkringslösningar

Priveq V Metenova Medtech, produkter och lösningar för steril läkemedelstillverkning

Priveq V Parfym.se Parfym på nätet

Segulah V Francks Kylindustri Industriell kyla och värme
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Avyttringar/Exits

Private equity-fond Portföljbolag Kommentar

Adelis I Logent Leverantören av kontraktslogistik såldes efter en ompositionering av Adelis till 

Stirling Square Capital Partners.

CNI IV Ideal of Sweden Svenska private equity-bolaget Altor köpte upp bolaget efter att CNI IV varit med 

som ägare i 18 månader.

Herkules III Puzzel Mjukvarubolaget inom molnbaserat kontaktcenter lösningar såldes till Marlin Equity 

Partners.

Herkules IV Seagull Träning/utbildningsföretaget såldes efter fyra års ägande till en fond förvaltad av 

Oakley Capital.

Norvestor VI Robust Sålt efter sex års ägande till en europeisk aktör som tillhandahåller dörrar, portar 

mm.

Segulah V Zengun Byggentreprenör som lyckats i en motig marknad. Efter tre år och fördubblad om-

sättning köptes bolaget tillbaka av tidigare ägare och grundare.

Valedo II Cambio Bolaget såldes till Investcorp efter att Valedo drivit och utvecklat bolaget under 

nästan sju år.

Transaktionsdetaljerna är inte offentliga för våra avyttrade bolag, det är få undantag som blir offentliga. Majoriteten 
av försäljningarna har följt sitt ursprungliga case och genererat en bra avkastning till vår portfölj, vilket kommer att 
ha en positiv påverkan till värdet. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta undertecknad eller er rådgivare.

Med vänliga hälsningar 

Henrik Arfvidsson
VD Coeli Private Equity AB


